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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, струч-

ној, али и осталој јавности, представи и учини ближим 

дјеловање и уставносудска пракса овога Суда.  

 Садржину Билтена број 25 опредијелио је, као и до 

сада, рад и одлуке Уставног суда Републике Српске и Вијећа 

за заштиту виталног интереса Уставног суда које су донесене 

у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године. Овај 

Билтен, дакле, из практичних разлога не представља компи-

лацију свих одлука које је Уставни суд Републике Српске 

донио у претходној календарској години. У складу са праксом 

из ранијих година, он садржи само оне одлуке које, због своје 

специфичности, указују на ставове и принципе којима се 

Уставни суд руководи у своме одлучивању.  

 Анализирајући садржај овога Билтена, евидентно је да 

се највећи број предмета које је Уставни суд имао у раду у 

току 2020. 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. 

 Одређену активност у претходној години имало је и 

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике 

Српске, које је, у складу са својим уставним надлежностима, 

одлучивало о захтјевима овлашћених подносилаца о заштити 

виталних националних интереса конститутивних народа у 
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Републици Српској који су дефинисани Амандманом LXXVII 

на Устав Републике Српске.  

 Публиковањем одговарајућих одлука донесених у 

наведеном календарском раздобљу, Уставни суд, поред 

извршавања обавезе да свој рад учини доступним јавности, на 

овај начин жели да укаже и на основне проблеме нормативног 

регулисања друштвених односа са аспекта заштите уставности 

и законитости, али и да допринесе успјешној изградњи и 

унапређивању правног поретка, јачању владавине права, као и 

да потврди исправност утврђених рјешења и принципа у 

општим актима правног поретка Републике Српске.  

 

 

У Бањој Луци, јун 2021. године 
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Рјешење 

Број У-86/18 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3. и члана 61. став 1. тачка ђ) 

Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени глас-

ник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржа-

ној 29. јануара 2020. 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 20. Закона о платама 

запослених у органима управе Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Бојан Пеулић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности (у иницијативи погрешно наведено: 

„законитости“)  члана 20. Закона о платама запослених у 

органима управе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16). У иницијативи 

се указује да је Уставни суд Републике Српске, у одлуци број 

У-60/06 („Службени гласник Републике Српске“ број 

74/07), заузео став да је начелом уставности и законитости 

утврђена супрематија Устава у односу на закон и друге 

прописе, те закона у односу на подзаконске акте, тако да овај 

принцип представља један од битних елемената остваривања 

владавине права. Поред тога, давалац иницијативе истиче да је 
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у истој одлуци овај суд утврдио да Устав Републике Српске не 

познаје хијерархијско рангирање законских норми. Како се 

оспореном нормом Закона о платама запослених у органима 

управе Републике Српске даје приоритет у примјени овог 

закона у случају да је материја која је предмет његовог 

регулисања на другачији начин уређена другим законима и 

општим актима, у иницијативи се тражи да Суд, сходно свом 

раније заузетом ставу, утврди да оспорени члан 20. Пред-

метног закона није у сагласности са Уставом, те да обустави 

примјену ове одредбе до доношења коначне одлуке. На 

тражење Суда, давалац иницијативе је прецизирао да оспорена 

законска одредба није у сагласности са чланом 108. Устава.   

 Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на наводе из иницијативе. 

 Оспореном одредбом члана 20. Закона о платама 

запослених у органима управе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16) пропи-

сано је да у случају да је материја која је предмет регулисања 

овог закона на другачији начин уређена законима и другим 

општим актима, примјењиваће се одредбе овог закона.   

 Приликом разматрања иницијативе, Суд је имао у виду 

да је, прије њеног подношења ступио на снагу Закон о платама 

запослених у органима управе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 66/18), те да је ступањем на 

снагу овог закона престао да важи Закон о платама запослених 

у органима управе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16). Иако је иници-

јатива поднесена унутар рока прописаног чланом 3. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, Суд је, имајући у виду 

овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да не прихвати 

иницијативу.  
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 С обзиром да је коначно одлучио у овој уставноправној 

ствари, Суд није посебно разматрао захтјев даваоца иници-

јативе за обуставу примјене оспорене законске одредбе. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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 

Снежана Савић. 

 

Број: 86/18                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

29. јануар 2020. године                               УСТАВНОГ СУДА                                                               

                                                                                                                 

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности закона у 

случају када је прије њеног подношења ступио на снагу нови 

умјесто оспореног закона. 
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Рјешење 

Број У-100/18 од 29. јануара 2020. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику  

Републике Српске" 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57. тачка а) и 

члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике 

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

92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и 

законитости Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. 

Бања Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 и Одлуке о 

ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. 

Бања Лука број: 9256/18 од 2. новембра 2018. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јелена Јока из Приједора дала је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-

кретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста „ОПТИМА Група“  д.о.о. Бања Лука број: ПР 

ПС-УК-04, верзија 3.00 (у даљем тексту: Правилник) и Одлуке 

о ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања 

Лука број: 9256/18 од 2. новембра 2018. године (у даљем 
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тексту: Одлука). У иницијативи се истиче да оспорени 

правилник не садржи прилог означен као опис радних мјеста, 

те одредбе о објављивању и ступању на снагу Правилника, 

због чега оспорени акти нису у сагласности са Уставом. У 

суштини, давалац иницијативе сматра да је рјешење о отказу 

уговора о раду које јој је уручено неосновано, јер је донесено 

на основу Правилника који није ступио на снагу у складу са 

чланом 109. Устава.  

 У одговору који је Суду доставиo директор„ОПТИМА 

Групе“ д.о.о. Бања Лука у цјелости се оспоравају наводи 

иницијативе као неосновани, те се предлаже њено одбијање. 

Наводи се да је оспорени правилник донио директор овог 

правног лица поступајући у границама својих законских 

овлашћења, а да су запослени упознати са његовим одредбама 

6. новембра 2018. године путем електронског система управ-

љања канцеларијским пословањем, као и да се Правилник 

почео примјењивати осмог дана од дана објављивања на 

поменути начин. Истиче се, такође, да је Одлуком о ступању 

на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систе-

матизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука 

усвојен оспорени правилник, те да њоме није одређено 

ступање на снагу истог, а како би се, погрешно, могло закљу-

чити на основу назива Одлуке. Поред овога, наводи се да Суд 

није надлежан да разматра уставност и законитост ове одлуке 

јер је ријеч о појединачном акту.     

Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања 

Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 усвојен је Одлуком о 

ступању на снагу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања 

Лука број: 9256/18 од 2. новембра 2018. године, коју је донио 

директор „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука.  
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 Оспорену Одлуку о ступању на снагу Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, број: 9256/18 од 2. 

новембра 2018. године, донио је директор овог друштва, на 

основу члана 16. Одлуке о организовању „ОПТИМА Група“ 

д.о.о. Бања Лука. Оспореном одлуком је: усвојен Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, број: ПР ПС-УК-04 вер-

зија 3.00 (члан 1), стављен ван снаге Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА 

Група“ д.о.о. Бања Лука, број: 6272/18 од 26.7.2018. године 

(члан 2), наложено Одјељењу за канцеларијско пословање да 

упозна све раднике Друштва са овом одлуком (члан 3), про-

писано да контролу провођења ове одлуке врши директор 

Друштва (члан 4) и утврђено да Одлука ступа на снагу даном 

доношења (члан 5).  

 Накнадано, директор „ОПТИМА Групе“ д.о.о. Бања 

Лука је, достављањем допуне одговора, обавијестио Суд да су 

ступањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „Оптима група" д.о.о. Бања 

Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 4.00 усвојеног Одлуком о 

ступању на снагу Организационе структуре и Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, број: 4204/19 од 22. маја 

2019. године, престали да важе оспорени правилник и Одлука.  

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених аката Суд је утврдио да су у току поступка, сту-

пањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста „Оптима група" д.о.о. Бања 

Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 4.00 усвојеног Одлуком о 

ступању на снагу Организационе структуре и Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 



23 
 

„ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука, број: 4204/19 од 22. маја 

2019. године, престали да важе Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА 

Група“  д.о.о. Бања Лука број: ПР ПС-УК-04, верзија 3.00 и 

Одлука о ступању на снагу Правилника о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА Група“ 

д.о.о. Бања Лука број: 9256/18 од 2. новембра 2018. године.  

 Имајући у виду да су оспорени правилник и Одлука 

престали да важе, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Репуб-

лике Српске" бр. 104/11 и 92/12), обуставио поступак за 

оцјењивање уставности и законитости оспорених аката, а Суд 

није оцијенио да треба донијети одлуку због тога што нису 

отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени глас-

ник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.        

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

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

сједник 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 

Снежана Савић.   

 

Број: 100/18                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                                                        

29. јануар 2020. године                              УСТАВНОГ СУДА                                                                       

                                                                                                                               

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

  

 

 У случају када оспорени општи акти који су пред-

мет оцјене уставности и законитости престану да важе у 

току трајања уставносудског поступка, Уставни суд ће 

обуставити поступак уколико не оцијени да треба дони-

јети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице не-

уставности, односно незаконитости. 
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Рјешење 

Број У-103/18 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачкаг) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

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

одржаној 29. јануара 2020. године, д о н и оје 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 9. став 4. тачка г) Закона о комуналним 

дјелатностима ("Службенигласник Републике Српске" бр. 

124/11 и 100/17), у дијелу који гласи: "...као и трошкове 

дистрибуције према инсталисаној снази када корисник није 

преузимао топлотну енергију, односно када се очитавање 

на његовом мјерном уређају није мијењало у односу на 

претходни обрачун". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Зоран Стокић из Добоја дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности одредбе која је означена као члан 3. 

став 4. тачка г) Закона о измјенама и допунама Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике 

Српске" број 100/17) у дијелу који гласи: "...као и трошкове 

дистрибуције према инсталисаној снази када корисник није 

преузимао топлотну енергију, односно када се очитавање на 

његовом мјерном уређају није мијењало у односу на прет-
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ходни обрачун." Међутим, како из садржаја иницијативе и 

навода о повреди Устава произлази, у суштини се ради о члану 

9. став 4. тачка г) Закона о комуналним дјелатностима ("Служ-

бени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) у 

цитираном дијелу текста. Давалац иницијативе наводи да 

оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 59. 

став 2. Устава Републике Српске, јер се накнада за коришћење 

топлотне енергије, која је по његовом мишљењу, услуга од 

општег интереса, не може наплатити када је корисник искљу-

чен са дистрибутивне мреже. У том смислу, истиче да обавеза 

плаћања накнаде може постојати само у погледу комуналне 

услуге коју је давалац пружио кориснику. Како се, по његовом 

мишљењу, оспорена законска одредба односи на субјекте који 

су искључени из система даљинског загријавања топлотном 

енергијом, сматра да је неосновано прописивање наплаћивања 

трошкова дистрибуције ове енергије према инсталисаној 

снази, јер ови трошкови не постоје у случају када се енергија 

не испоручује. Слиједом наведеног, предлаже да Суд утврди 

да предметна норма Закона о комуналним дјелатностима није 

у сагласности са Уставом Републике Српске.   

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да је иницијатива 

неоснована, те да садржи погрешно и произвољно тумачење 

законске одредбе која се оспорава, као и уставне норме на чију 

се повреду позива. Оспореним законом је, како се истиче, 

комунална услуга испоруке топлотне енергије раздвојена на 

производњу и дистрибуцију, тако да се у цијени ове услуге 

посебно исказују трошкови испоручене енергије и трошкови 

дистрибуције. У одговору се даље указује на то да се оспорена 

норма односи на кориснике који путем одговарајућег мјерног 

уређаја (калориметра) могу контролисати утрошак испоручене 

топлотне енергије у складу са својим потребама. С обзиром на 
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то да је дистрибутер топлотне енергије дужан да током цијеле 

грејне сезоне континуирано пружа услугу, односно обезбјеђује 

испоруку топлотне енергије (загријане воде) до мјерног 

уређаја ових корисника, а што изискује одређене трошкове, 

оспореном законском одредбом је предвиђено плаћање само 

трошкова дистрибуције према инсталисаној снази објекта када 

корисник није преузимао топлотну енергију, а што се очитује 

на мјерном уређају на којем се стање није мијењало у односу 

на претходни обрачун. Овакво прописивање, како се даље 

наводи, није супротно члану 59. став 2. Устава, већ доприноси 

унапређењу пружања услуга од општег интереса, са циљем 

заштите даваоца и примаоца предметне услуге.  

 Чланом 9. став 4. тачка г) Закона о комуналним дјелат-

ностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 

100/17) у оспореном дијелу прописано је: да одлуком из става 

3. овог члана јединица локалне самоуправе одређује моделе 

обрачуна и расподјеле трошкова за испоручену топлотну 

енергију тарифним купцима, као и услове за прикључење и 

искључење са система, "... као и трошкове дистрибуције према 

инсталисаној снази када корисник није преузимао топлотну 

енергију, односно када се очитавање на његовом мјерном 

уређају није мијењало у односу на претходни обрачун." 

У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1. тачке 2. и 

6. Устава утврђено да општина преко својих органа, у складу 

са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности и извршава законе, друге прописе и опште акте 

Републике чије извршавање је повјерено општини, те обез-

бјеђује извршавање прописа и општих аката општине. Надаље, 

према одредбама тачака 11. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

Република уређује и обезбјеђује систем јавних служби, као и 
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друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом. У 

конкретном случају релевантна је и норма члана 61. став 1. 

Устава којим је, између осталог, утврђено да Република обез-

бјеђује функционисање јавних служби у складу са законом.  

Чланом 59. став 2. Устава, на који указује давалац 

иницијативе, утврђено је да се законом уређује заштита, 

коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег 

инереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од 

општег интереса и градског грађевинског земљишта. 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а цијене-

ћи значај ефикасног обављања комуналних дјелатности за 

локалну заједницу, Законом о комуналним дјелатностима 

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса и начин обезбјеђивања овог јавног интереса, орга-

низација обављања комуналних дјелатности, као и начин 

њиховог финансирања. Овим законом је, између осталог, 

прописано да се, у смислу овог закона, као дјелатност од 

посебног јавног интереса сматра и производња и испорука 

топлотне енергије (члан 2. став 1. тачка в). Надаље, чланом 3. 

овог закона прописано је: да производња и испорука топлотне 

енергије обухвата производњу и испоруку паре и топле воде 

из даљинског централног извора или појединачних извора за 

гријање и друге сврхе дистрибутивном мрежом до подстанице 

потрошача, укључујући и подстаницу (тачка г), да дјелатности 

индивидуалне комуналне потрошње представљају комуналне 

услуге и производи који се могу дефинисати, измјерити и 

наплатити према количини стварно извршене комуналне 

услуге за сваког корисника појединачно (тачка п), да је систем 

даљинског гријања јединствен техничко-технолошки систем 

међусобно повезаних енергетских објеката који служе за 

обављање дјелатности из тачке г) овог члана, а састоји се од 

топлотног извора, дистрибутивне (вреловодне и топловодне) 
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мреже и подстаница потрошача као предајних станица (тачка 

т), да је дистрибутивни систем дио система даљинског гријања 

који чини дистрибутивна мрежа за пренос топлотне енергије 

тарифним купцима, а који се састоји од вреловода и топловода 

(подземних и надземних) и уређаја и постројења који су 

њихови саставни дијелови (тачка ћ), да је тарифни купац 

топлотне енергије правно или физичко лице чији је објекат 

прикључен на дистрибутивну мрежу и који користи енергију 

за властите потребе у прописаном тарифном систему (тачка у), 

те да су унутрашње грејне инсталације топловодне инстала-

ције и уређаји који почињу из подстанице, а чине их уређаји, 

разводна мрежа и грејна тијела у објекту (тачка ф). Поред тога, 

према члану 9. став 3. овог закона, код дјелатности произ-

водње и испоруке топлотне енергије за загријавање зграда, 

јединица локалне самоуправе може раздвојити дјелатност 

производње топлотне енергије и дјелатност дистрибуције 

топлотне енергије и ове послове повјерити једном или више 

предузећа или привредних друштава, под условима пропи-

саним овим законом и Одлуком о снабдијевању топлотном 

енергијом, тарифним системима за обрачун топлотне енергије 

и извршених услуга коју доносе јединице локалне самоуправе 

које имају систем даљинског гријања. Уређујући овлашћења 

јединица локалне самоуправе у области обезбјеђивања топлот-

не енергије за загријавање објеката, оспореним чланом 9. став 

4. тачка г) овог закона законодавац је дефинисао плаћање 

накнаде дистрибутивних трошкова у случају када корисник 

који има уграђен мјерни уређај није преузимао топлотну 

енергију. 

 Имајући у виду цитиране Уставом утврђене надлеж-

ности Републике и јединице локалне самоуправе, као и чиње-

ницу да се у конкретном случају ради о комуналној дјелат-

ности од посебног јавног интереса, Суд је оцијенио да 
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оспореним прописивањем из члана 9. став 4. тачка г) 

предметног закона законодавац није нарушио начело устав-

ности, односно да у конкретном случају није дошло до повре-

де гаранција из члана 59. став 2. Устава, на које се указује у 

иницијативи.  

 Наиме, како из оспорене законске одредбе несумњиво 

произлази, иста се односи на кориснике комуналне услуге 

испоруке топлотне енергије за загријавање објаката који имају 

инсталиран мјерни уређај за контролу потрошње и очитавање 

утрошене топлотне енергије, а нису преузимали ову енергију. 

Адресати ове норме су, дакле, лица која су корисници пред-

метне услуге, који су стога у обавези да успоставе уговорни 

однос са даваоцем услуге, тако да се не ради о лицима која су 

искључена из система даљинског гријања, како то погрешно 

тумачи давалац иницијативе. У вези са наведеним, приликом 

оцјењивања оспорене одредбе Суд је исту посматрао и у 

контексту других релевантних норми овог закона, односно 

члана 9. став 3. којим је предвиђена могућност раздвајања 

дјелатности производње и дјелатности дистрибуције топлотне 

енергије. У том случају се у цијени ове услуге посебно 

исказују трошкови испоручене топлотне енергије и трошкови 

њене дистрибуције до корисника, јер дистрибуција ове 

енергије такође изискује одређене трошкове.  

 Дакле, према оспореној законској норми, корисник 

плаћа накнаду за пружену услугу дистрибуције, односно 

транспорта топлотне енергије до његових инсталација и у 

случају када у одређеном периоду није преузмао топлотну 

енергију за загријавање свог простора,односно када се очита-

вање на његовом мјерном уређају није мијењало у односу на 

претходни обрачун. Оваквим прописивањем, по оцјени Суда, 

није дошло до повреде члана 59. став 2. Устава, како то сматра 

давалац иницијативе, јер се гаранције из ове уставне норме о 
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заштити и плаћању накнаде за коришћење добара од општег 

интереса не могу довести у везу са оспореном законском 

одредбом. Суд сматра да се у конкретном случају ради о 

опредјељењу законодавца у смислу економски најцјелисход-

нијег нормативног рјешења, а са циљем ефикасног и квали-

тетног пружања ове комуналне услуге у јединицама локалне 

самоуправе.Наиме, дистрибуција топлотне енергије је у 

функционалној цјелини са производњом ове енергије, те је 

дистрибутер у обавези да током грејне сезоне континуирано 

обезбјеђује довођење топлотне енергије до инсталација корис-

ника, без обзира на то колико ће те енергије бити преузето, 

односно потрошено. Због тога, по оцјени Суда, није супротно 

начелу уставности утврђивање обавезе плаћања накнаде за 

трошкове дистрибуције топлотне енергије, како је то пропи-

сано чланом 9. став 4. тачка г) Закона о комуналним дјелат-

ностима у оспореном дјелу.  

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени глас-

ник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.     
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 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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 

Снежана Савић.  

 

Број: 103/18                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                                                        

29. јануар 2020. године                               УСТАВНОГ СУДА                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                   Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 Будући да се гаранције из уставне норме о заштити 

и плаћању накнаде за коришћење добара од општег интере-

са не могу довести у везу са законском одредбом о наплати 

трошкова дистрибуције према инсталисаној снази када 

корисник није преузимао топлотну енергију, Уставни суд 

није прихватио иницијативу за оцјењивање њене уставно-

сти, јер је дистрибутер у обавези да током грејне сезоне 

континуирано обезбјеђује довођење топлотне енергије до 

инсталација корисника, без обзира на то колико ће енергије 

бити преузето, односно потрошено. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Одлука  

Број У-1/19 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка а) и б) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

одржаној 29. јануара 2020. године, донио је  

 

О Д Л У К У  

 

 Утврђује се да Одлука о усвајању Плана парцелације 

и стручног мишљења са урбанистичко-техничким услови-

ма израђеним од стране „Пут инижињеринг„ д.о.о. Треби-

ње, број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу 

пословног објекта бензинске станице са пратећим садр-

жајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 5/17), 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).   

 

 Републичка управа за инспекцијске послове Републике 

Српске, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспек-

ције, Одјељење Требиње дала је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости документа просторног уређења ‒ 

Одлуке о усвајању Плана парцелације и стручног мишљења са 

урбанистичко-техничким условима израђеним од стране ,,Пут 

инжињеринг„ д.о.о. Требиње бр. 32-03/16 од марта 2016. 

године, за изградњу пословног објекта бензинске станице са 

пратећим садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ 
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број 5/17). Давалац иницијативе сматра да Скупштина општи-

не Билећа поступак доношења оспорене Одлуке није провела у 

складу са одредбама  поглавља 4. (од члана 40 до члана 50.) 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/2013). Због наведеног, по мишљењу 

даваоца иницијативе, оспорени документ просторног уређења, 

донесен је супротно поменутим одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу.  

 Скупштина општине Билећа доставила је уз оспорени 

општи акт, одговор на наводе из иницијативе, у којем истиче 

да је Приједлог оспореног документа просторног уређења 

уврштен у Дневни ред сједнице Скупштине општине, одржане 

дана 29. јуна 2017. године, на којој је разматран и усвојен, да 

је иницијатива неоснована, те предлаже да Суд ову иници-

јативу не прихвати.  

 У току предходног поступка Суд је затражио од 

доносиоца предметног акта (допис од 28.02. и 11.11. 2019. 

године) да достави документацију о проведеном поступку 

његовог доношења, сходно одредбама чл. 38. до 50. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске„ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), односно докумен-

тацију о припреми, изради и доношењу оспореног планског 

документа.   

 Како тражена документација није достављена, Суд је 

сходно одредбама чл. 36 Закона о Уставном суду Републике 

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

92/12), наставио поступак. 

 Одлуку о усвајању Плана парцелације и стручног 

мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од 

стране „Пут инжињеринг„ д.о.о. Требиње, број 32-03/16 од 

марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске 

станице са пратећим садржајима („Службени гласник општине 
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Билећа“ број 5/17), донијела је Скупштина општине Билећа, на 

основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 

35. Статута општине Билећа („Службени гласник општине 

Билећа“ број 5/14).  

 Овом oдлуком, усваја се План парцелације и стручног 

мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од 

стране „Пут инжињеринг„ д.о.о. Требиње, број 32-03/16 од 

марта 2016. године, за изградњу пословног објекта бензинске 

станице са пратећим садржајима на земљишту означеном по 

новом премјеру као кч. 1015/2, 1016/2 и 1016/3 уписаном у 

лист непокретности број 2561 к.о Билећа-град (тачка I и II), а 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Билећа„ (тачка III). 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене Одлуке, Суд је имао у виду да је Уставом Републике 

Српске утврђено да општина преко својих органа у складу са 

законом доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и 

завршни рачун, уређује и обезбјеђује коришћење градског 

грађевинског земљишта и пословног простора (члан 102. став 

1. тачка 1. и 3), да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом, а да прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 

108). 

 Сагласно наведеном уставном овлашћењу Законом о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и 36/19) утврђене су најважније надлежности 

скупштине јединице локалне самоуправе, међу којим је и 

надлежност да доноси одлуке и друге опште акте и даје 

њихово аутентично тумачење, као и спроведбене документе 

просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе 

(члан 39. став 2. алинеја 2. и 8).   
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 Поред тога, Законом о уређњу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 

и 84/19) прописано је: да је план парцелације спроведбени, 

односно техничко-регулативни документ просторног уређења 

на основу којег се дефинишу услови за пројектовање и 

извођење објеката, за одредђени  плански период, који се 

дефинише одлуком о приступању изради, измјени или допуни 

документа просторног уређења (члан 25. став 4. тачка д) и ст. 

8, 9. и 10); да је доношење плана парцелације обавезно за 

подручје јединице локалне самоуправе за контактне зоне 

градова и центара јединица локалне самоуправе који се налазе 

у великој територијалној експанзији и приградска села у 

трансформацији и објекте линијске комуналне инфраструкту-

ре (члан 26. тачка б) подтачка 7); да се план парцелације 

доноси за просторне цјелине за које не постоји обавеза 

доношења регулационог плана или урбанистичког пројекта и 

за контактне зоне градова и центара јединица локалне 

самоуправе, приградска села у трансформацији, просторе дуж 

ауто-путева, магистралних и регионалних путева и других 

објеката линијске инфраструктуре (члан 37). Скупштина 

јединице локалне самоуправе, сходно члану 38. став 2. овог 

Закона доноси, између осталих, спроведбене документе 

просторног уређења јединице локалне самоуправе. 

 Поступак припреме, израде и доношења документа 

просторног уређења прописан је чл. 38. до 52. Закона. 

Одредбама члана 40. Закона прописано је да одлуку о 

приступању изради, односно измјени или допуни документа 

просторног уређења доноси надлежна скупштина, прописане 

садржине, док је према члану 41. став. 2 овог Закона носилац 

припреме за израду документа просторног уређења орган 

управе надлежан за послове уређења простора или други орган 

или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из 
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члана 40. овог Закона, који покреће израду документа 

просторног уређења и дужан је да носиоцу израде документа 

достави сву расположиву документацију прописану чланом 

42. Закона. На приједлог носиоца припреме скупштина 

јединице локалне самоуправе именује савјет плана ради 

укупног праћења израде документа просторног уређења (члан 

43), затим, израда овог докумета повјерава  се правном лицу 

које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова-

носилац израде (члан 44), а избор носиоца израде плана врши 

се у складу са прописима о јавним набавкама (члан 45), тако 

да носилац припреме, прије утврђивања нацрта, разматра 

преднацрт на стручној расправи којој присуствују и чланови 

савјета плана и овлаштени стручни представници (члан 46). 

Скупштина јединице локалне самоуправе на приједлог 

носиоца припреме утврђује нацрт документа, мјесто, вријеме и 

начин његовог излагања на јавни увид, након чега је носилац 

израде обавезан да размотри примједбе, приједлоге и 

мишљења дата током јавног увида, о њима заузме став, након 

чега се утврђује приједлог документа просторног уређења, 

који скупштина разматра (чл. 47-50), при чему се просторни 

план и зонинг план подручја посебне намјене Републике 

Српске за изградњу комплексних инфраструктурних, 

индустријских и сличних објеката за које је утврђен општи 

интерес и план парцелације за просторе дуж ауто-путева, 

магистралних и регионалних путева или друге објекте 

линијске инфраструктуре израђују и доносе по скраћеном 

поступку на основу одлуке Народне скупштине Републике 

Српске, на начин прописан правилником из става 1. овог члана 

(члан 51. став 2).  
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 Полазећи од наведених законских одредби, те имајући 

у виду чињеницу да доносилац није доставио докумeнтацију о 

проведеном поступку доношења оспореног акта, Суд је 

утврдио да Одлука о усвајању Плана парцелације и стручног 

мишљења са урбанистичко-техничким условима израђеним од 

стране „Пут инижињеринг“ д.о.о. Требиње, број 32-03/16 од 

марта 2016. године за изградњу пословног објекта бензинске 

станице са пратећим садржајима(„Службени гласник општине 

Билећа“ број 5/17) није донесена на начин и по поступку који 

је прописан Законом о уређењу простора и грађењу („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 

84/19). Имајући у виду да је поступак припреме, израде и 

доношења овог документа строго формалан поступак, по 

оцјени Суда, доносилац овог спроведбеног документа про-

сторног уређења био је обавезан да проведе поступак на 

законом прописан начин. Чињеница да оспорена Одлука није у 

сагласности са законом, чини је неуставном са становишта 

члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом. 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.     

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке.  
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 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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 

Снежана Савић. 

 

Број: 1/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

29. јануар 2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                Мр  Џерард Селман  

 

 

 

 С обзиром на то да је поступак припреме, израде и 

доношења документа просторног уређења строго формалан 

поступак, доносилац спроведбеног документа повриједио је 

уставно начело законитост,  јер, иако је био обавезан, није 

провео поступак на законом прописан начин. 
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Рјешење 

Број У-3/19 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 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 сједни-

ци одржаној 29. јануара  2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти и законитости члана 18.тачка 15. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјес-

та у Основном суду у Градишци број 072-0-Су-18-00 1048 од 

4. септембра 2018. године и број 072-0-Су-19-000 321 од 27. 

марта 2019. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Боро Бабић из Градишке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 18. тачка 15. 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Основном суду у Градишци, број 072-0-Су-18-

00 1048 од 4. септембра 2018. године (у даљем тексту: 

Правилник). Давалац иницијативе сматра да прописивање из 

члана 18. тачка 15. Правилника којим је за обављање послова 

референта за извршење прекршајних санкција предвиђена 

виша школска спремаили еквивалент 180ECTS бодова, није у 

сагласности са чланом 38. став 3. Устава који свима јемчи 
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доступност средњошколског и високошколског образовања, 

као и чланом 8. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 73/10), те чланом 

3. став 2. и чланом 5. ст. 1. и 2. Закона о звањима која се стичу 

завршетком високог образовања („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ број 33/14). Давалац иницијативе сматра да је 

180 ECTS бодова еквивалнет високој, а не вишој, стручној 

спреми, те истиче да према наведеним законским одредбама 

више није ни могуће стећи вишу школску спрему, због чега је 

као посебан услов за обављање послова радног мјеста 

референта за извршење прекршајних санкција из тачке 15. 

члана 18. Правилника, његов доносилац морао, као у члану 18. 

тачка 21. Правилника, предвидјети високу школску спрему. 

Давалац иницијативе сматра да је прописивање из члана 18. 

тачка 15. Правилника дискриминаторног карактера, у смислу 

члана 2. Закона о забрани дискриминације („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“ број 59/09). С обзиром на 

изложено, предлаже се да, до одлучивања о датој иницијативи, 

Суд обустави примјену оспорене одредбе Правилника.  

 У одговору и допуни одговора који је Суду доставио 

предсједник Основног суда у Градишци се истиче да је 

оспорени правилник донесен сагласно члану 48. Закона о 

судовима Републике Српске и члану 8. Правилника о 

унутрашњем судском пословању. Надаље се истиче да је 

доносилац Правилика поступао у оквиру својих овлашћења 

када је као посебан услов за обављање послова на радном 

мјесту из тачке 15. члана 18. Правилника прописао остварену 

вишу школаску спрему (у даљем тексту: ВШС), као и када је 

за обављање послова на радном мјесту из тачке 21. члана 18. 

Правилника предвидио остварену високу школску спрему (у 

даљем тексту ВСС). Доносилац Правилника сматра да је 

прописивање којим је као посебан услов за обављање послова 
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на радном мјесту из тачке 15. члана 18. Правилника 

предвиђена ВШС, у складу чланом 11. став 1. тачка 1. Закона о 

платама запослених у институцијама правосуђа Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/18), 

те чланом 10. став 1. и чланом 146. став 1. Закона о високом 

образовању Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18). 

Тумачећи одредбу члана 3. став 1. тач. 1. и 2. Закона о право-

судном испиту у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 58/16), те одредбе члана 10. став 1, 

члана 15. и члана 16. Уредбе о категоријама, звањима и 

условима за обављање послова службеника у јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 10/17), доносилац оспореног Правилника закључује да је 

четверогодишњи студиј еквивалентан првом циклусу студија 

са остварених најмање 240 ECTSбодова, те да је ВШС стечена 

прије реформе образовања еквивалентна првом циклусу 

студија са остварених најмање 180 ECTSбодова по систему 

образовања према Болоњском процесу. Такође, истиче се да не 

постоји пропис императивног карактера према којем се први 

циклус студија са остварених 180 ECTS бодова не може 

третирати као еквивалент ВШС. Поред овога, доносилац 

оспореног правилника наводи да је нормирање из тачке 21. 

члана 18. Правилника, у дијелу који гласи „...180...“, усљед 

техничке грешке, неправилно, као и да је Исправком 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Основном суду у Градишци, број: 072-0-Су-

19-000 321 од 27. марта 2019. године ова грешка отклоњена на 

начин да је у члану 18. тачка 21, у наведеном дијелу, број 

„180“ замијењен бројем „240“.  
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 Правилник о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних мјеста у Основном суду у Градишци број 072-0-

Су-18-00 1048 од 4. септембра 2018. године је донио пред-

сједник Основног суда у Градишци на основу члана 55. став 2. 

Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) и члана 8. став 1. 

тачка и) Правилника о унутрашњем судском пословању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 9/14, 71/17 и 

67/18), уз прибављену сагласност министра правде Републике 

Српске (Одлука број: 08.020/020-2590/18 од 13. септембра 

2018. године). Предсједник Основног суда у Градишци је, уз 

прибављену сагласност министра правде Републике Српске 

(Одлука број: 08.020/020-2590/18-2 од 10. априла 2019. 

године), донио Исправку Правилника о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних мјеста у Основном суду у 

Градишци број 072-0-Су-19-000 321 од 27. марта 2019. године 

 Члан 18. тачка 15, у оспореном дијелу, прописује 

услове за обављање послова референта за извршење прекр-

шајних санкција и то: „ВШС - VI степен, правник или еконо-

мист, или први циклус студија правног или економског смјера 

са најмање 180 ECTSбодова ... “. 

 Разматрајући предметну иницијативу, Суд је имао у 

виду да је чланом 39. став 3. Устава утврђено да је свако 

слободан у избору занимања и запослења и да му је под 

једнаким условима доступно радно мјесто и функција, да у 

складу да тачкама 10. и 12. Амандмана XXXII, којим је 

замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује 

организацију, надлежности и рад државних органа, између 

осталог, радне односе и запошљавање, као и да је чланом 108. 

Устава утврђено да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом, те да прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом.  
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 Такође, Суд је узео у обзир одредбу члана 38. став 3. 

Устава, у односу на који подносилац иницијативе оспорава 

наведену одредбу Правилника, којим је утврђено да је свакоме 

је под једнаким условима доступно средњошколско и 

високошколско образовање. 

 Суд је, исто тако, имао у виду да је Законом о 

судовима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 37/12, 4/15, 100/17) прописано да: предсједник 

Суда обавља послове судске управе у складу са законом и 

Правилником о унутрашњем судском пословању, као и да је 

одговоран за руковођење цјелокупним судом и судском 

управом (члан 48. ст. 2. и 3), да министар, уз претходну 

сагласност Високог судског и тужилачког савјета доноси 

Правилник о унутрашњем судском пословању, те да пред-

сједник суда, уз сагласност министра, доноси правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

(члан 55. ст. 1. и 3). 

 Такође, Суд је узео у обзир да је Законом о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) прописано: 

да се високо образовање организује у три циклуса, те да први 

циклус високог образовања траје најмање три, а највише 

четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 

бодова, у складу са европским системом прeноса бодова 

(European Credit Tranfer Sistem, у даљем тексту: ECTS) (члан 8. 

ст. 1. и 2), да завршетком првог, другог или трећег циклуса 

студија лице стиче право на одређену академску титулу, 

односно стручно или научно звање у одређеној области и да се 

звања која стичу ова лица уређују посебним законом (члан 9),  

да лица која су завршила студиј према прописима који су били 

на снази до ступања на снагу овог закона могу тражити од ви-

сокошколске установе у којој су стекли звања да им у поступ-
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ку утврђеним статутом високошколске установе изда јавну ис-

праву о еквиваленцији раније стеченог звања с новим звањем, 

у складу са законом из члана 9. став 2. овог закона (члан 10. 

став 1), да лица која су завршила студиј према прописима који 

су били на снази до ступања на снагу овог закона могу да ко-

ристе стручна и научна звања у складу са прописима према ко-

јима су их стекла (члан 146. став 1). 

 Суд је, поред тога, имао у виду да је Законом о 

звањима која се стичу завршетком високог образовања 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/14 и 63/14) 

прописано: да се струковна звања стичу завршетком првог 

циклуса струковних студија (члан 3. став 2), да лице које 

заврши струковни студиј првог циклуса у трајању од три 

године, који севреднује са 180 бодова по Eвропском систему 

преноса бодова, стиче звање “струковни” из одговарајуће 

области са назнаком броја бодова, тј. 180 ЕCTS бодова, као и 

да лице које заврши струковни студиј првог циклуса у трајању 

од четири године, који се вреднује са 240 ЕCTS бодова, стиче 

звање “струковни специјалиста” из одговарајуће области са 

назнаком броја бодова, тј. 240 ЕCTS бодова (члан5. ст. 1. и 2), 

да је високошколска установа обавезна да учини јавно 

доступном ажурирану листу струковних, академских и 

научних звања која се стичу на тој установи, као и да листа из 

става 1. овог члана садржи и звања која су се стицала на 

високошколској установи до ступања на снагу овог закона 

(члан 13. ст. 1. и 2), да лица која су завршила студиј према 

раније важећим законским прописима из области високог 

образовањамогу тражити од високошколске установе у којој 

су стекли звањe да им, на начин утврђен статутом високо-

школске установе, изда јавну исправу о еквиваленцији раније 

стеченог звања са новим звањем, у складу са овим законом 

(члан 15. став 1). 
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 Суд је узео у обзир да је Исправком Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Основном суду у Градишци број 072-0-Су-19-000 321 од 27. 

марта 2019. године, прописано да се у Правилнику о унутра-

шњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Основном суду у Градишци број 072-0-Су-18-00 1048 од 4. 

септембра 2018. године, у члану 18. тачка 21. ИКТ службеник, 

број „180“ замјењује бројем „240“. 

 На основу наведених уставних и законских одредаба 

Суд је оцијенио да је предсједник Основног суда у Градишци 

био овлашћен да донесе оспорени Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Основном 

суду у Градишци као и да њиме, између осталог, уреди услове 

за обављање послова и задатака за радно мјесто - референт за 

извршење прекршајних санкција (члан 18. тачка 15. 

Правилника). 

 Имајући у виду да премачлану 10. став 1. Закона о 

високом образовању и члану 15. став 1. Закона о звањима која 

се стичу завршетком високог образовања, лица која су завр-

шила студиј према раније важећим законским прописима из 

области високог образовањамогу, али не морају, тражити од 

високошколске установе у којој су стекли звањe да им, на 

начин утврђен статутом високошколске установе, изда јавну 

исправу о еквиваленцији раније стеченог звања са новим 

звањем, као и да да лица која су завршила студиј према пропи-

сима који су били на снази до ступања на снагу овог закона 

могу да користе стручна и научна звања у складу са прописи-

ма према којима су их стекла (члан 146. став 1. Закона о 

високом образовању), Суд је утврдио да је доносилац оспо-

реног правилника уређујући посебе услове за обављање 

послова референта за извршење прекршајних санкција 

прописао сагласно члану 39. став 3. Устава, јер је узео у обзир 
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како звања стечена у складу са важећим законским прописима 

из области високог образовања, тако и она стечена по 

прописима  који  нису засновани на ECTS правилима студија. 

У овом смислу, према становишту Суда, нису основани 

наводи даваоца иницијативе према којима оспорени члан 18. 

тачка 15. Правилника није у складу са чланом 8. ст. 1. и 2. 

Закона о високом образовању, те чланом 3. став 2. и чланом 5. 

ст. 1. и 2. Закона о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања, према којима више није могуће стећи вишу 

школску спрему.  

 С обзиром на наведено,није у надлежности Суда да 

цијени да ли је доносилац оспореног акта, прописујући као у 

члану 18. тачка 15. Правилника, уредио начин еквиваленције 

раније стечених звања са новим звањима сагласно актима 

високошколских установа. Питања правичности, оправданости 

и цјелисходности оспореног прописивања не спадају у 

надлежност Уставног суда која је утврђена чланом 115. 

Устава. 

 У складу са чланом 115. Устава није у надлежности 

Суда да цијени усаглашеност прописа са законима које је 

усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, те 

тако ни сагласност члана 18. тачка 15. Правилника са чланом 

2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“ број 59/09). 

 Поред наведеног, према становишту Суда, оспорена 

одредба Правилника се не може довести у контекст уставних 

гаранција из члана 38. став 3. Устава, због чега наводи из 

иницијативе у овом смислу нису од значаја.  

 Како је мериторно одлучено о уставности и зако-

нитости оспорене одредбе Правилника, Суд је оцијенио да је 

беспредметно разматрати захтјев даваоца иницијативе за 

обуставу њене примјене. 
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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, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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 Снежана Савић. 

 

Број: 3/19                                                       ПРЕДСЈЕДНИК   

29. јануар 2020. године                             УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

  

 

 Није прихваћена инцијатива за оцјењивање уставно-

сти и законитости начина еквиваленције раније стечених 

звања са новим звањима сагласно актима високошколских 

установа, будући да оцјена питања правичности, оправ-

даности и цјелисходности оспореног прописивања не спада 

у Уставом утврђене надлежности Уставног суда. 
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Рјешење 

Број У-9/19 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), 40. став 5, 

члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачке б), г) и д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Репуб-

лике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

јануара 2020. године, д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 243д. став 1. Закона о инвестиционим фон-

довима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 

82/15 и 94/19). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање пос-

тупка за оцјењивање сагласности члана 243д. став 1. 

Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 92/06, 82/15 и 94/19) са чланом 180б. 

истог закона. 

 Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 

члана 47. став 2. тачка и) и члана 47. став 4. тачка г) 

Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 92/06,  82/15 и 94/19). 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Славиша Јањушић из Добоја дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 47. став 2. тачка и), члана 47. 

став 4. тачка г) и члана 243д. став 1. Закона о инвестиционим 

фондовима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06 

и 82/15). У иницијативи се наводи да члан 47. став 2. тачка и) 

оспореног закона није у сагласности са чланом 101. став 1. 

тачка и) истог закона, којим је предвиђена могућност 

трансакција, односно улагања у удјеле и акције фондова 

којима управља исто друштво. Оваквим ограничењем, које је 

по мишљењу даваоца иницијативе неуставно и непотребно, 

дошло је до дискриминације друштава која управљају са више 

инвестиционих фондова у односу на она која управљају само 

једним фондом. У односу на оспорени члан 42. став 4. тачка г) 

овог закона у иницијативи се износи став да се оваквим 

прописивањем поставља ограничење у могућности власниш-

тва једног инвестиционог фонда у другом фонду,  чиме се 

доводи до неједнакости фондова само на основу тога да ли се 

ради о више фондова којима управља једно друштво, или је у 

питању један фонд којим управља једно друштво. Овакво 

законско рјешење, како се истиче, доводи у неповољанији 

положај оне фондове којима управља једно друштво за управ-

љање инвестиционим фондовима, те им се неуставно намећу 

ограничења приликом улагања. У погледу оспорене одредбе 

члана 243д. став 1. предметног закона давалац иницијативе, 

прије свега, наводи да је ова норма у колизији са чланом 180б. 

истог закона, јер сматра да само акционари фонда могу 

одлучивати о томе да ли ће се одређени фонд преобликовати 

или не. Надаље, истиче да овакво прописивање доводи до 

различитог третирања затворених инвестиционих фонова који 
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су настали у складу са Законом о приватизационим инве-

стиционим фондовима и друштвима за управљање привати-

зационим фондовима ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 24/98, 63/02 и 67/05), те су преобликовани у затворене 

инвестиоционе фондове у складу са Законом о инвестиционим 

фондовима ("Службени гласник Републике Српске" број 

92/06) и затворених фондова који су настали по Закону о 

инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике 

Српске" број 92/06),a који нису везани за приватизационе 

фондове. Разлика између ових фондова је, како даље наводи, 

само у  начину настанка, јер су први настали прикупљањем 

ваучера, а други улагањем новчаних средстава. Давалац ини-

цијативе сматра да се овом законском одредбом различито 

третира исти облик организовања, да је нарушена једнакост 

права свих улагача, односно да исти облик својине није 

заштићен на исти начин. Слиједом наведеног, предлаже да 

Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорене одредбе 

Закона о инвестиционим фондовима нису у сагласности са 

чланом 5. став 1. т. 1, 4. и 5,  те одредбама чланова 48, 49, 50, 

54. и 68. став 1. т. 5. и 6. Устава Републике Српске, затим 

чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода, те чланом 1. Протокола број 1. и чланом 1. 

Протокола број 12. уз ову конвенцију.   

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да давалац ини-

цијативе у погледу оспорених одредаба члана 47. став 2. тачка 

и) и став 4. тачка г) предметног закона није образложио на 

који начин је дошло до евентуалне повреде Устава, јер се у 

иницијативи превасходно указује на мeђусобну несагласност 

норми оспореног закона. У вези са неведеним, Народна скуп-

штина истиче да, према члану 115. Устава, није у надлежности 

Уставног суда Републике Српске да оцјењује међусобну 
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усклађеност законских одредаба. Такође указује на то да ни 

наводи о неусаглашености оспорених норми са чланом 14. 

Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода, те члана 1. Протокола број 1. и члана 1. Протокола 

број 12. уз Европску конвенцију не садрже образложење на 

који начин је дошло до наводне повреде истих, те да у 

иницијативи није наведено која су то конкретна права и 

слободе заштићена Конвенцијом, а повријеђена су оспореним 

законским нормама. У односу на оспорени члан 243д. став 1. 

овог закона, у одговору се износи став да су неутемељени 

наводи иницијативе да је законодавац довео у неравноправан 

положај инвестиционе фондове који су настали улагањем 

ваучера у поступку приватизације у односу на инвестиционе 

фондове настале улагањем новчаних средстава. Давалац 

иницијативе, како се наводи, пореди различите субјекте чија 

су права и обавезе прописани различитим законским рјеше-

њима, тако да је нетачна кључна аргументација иницијатора да 

постоји дискриминација усљед примјене различитих закон-

ских рјешења на исте субјекте. Коначно, у одговору се истиче 

да је  усвајајући овакво рјешење законодавац поступио у 

најбољем интересу, те је, цијенећи разлоге цјелисходности и 

општег интереса, усвојио закон у постојећем тексту, не 

излазећи при томе из Уставом утврђеног оквира.  

 Влада Републике Српске је, на основу члана 15. став 1. 

тачка д) Закона о Влади Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 118/08) и члана 78. став 1. 

тачка а) Пословника о раду Владе Републике Српске ("Служ-

бени гласник Републике Српске" број 123/18), а у вези са 

чланом 267. Пословника Народне скупштине Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 

34/17) дала мишљење о поднесеној иницијативи, које је 

Народна скупштина Републике Српске доставила уз одговор 
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на иницијативу. У овом мишљењу се, прије свега, износи став 

да давалац иницијативе погрешно интерпретира одредбу члана 

243д. став 1. у односу на члан 180б. предметног закона, јер 

члан 180б. став 1. експлицитно и недвосмислено утврђује 

обавезу доношења одлуке скупштине акционара о статусној 

промјени фонда, а коју друштво реализује тек у складу са 

управљачким овлашћењима. Обавеза друштва да у року од три 

године од дана ступања на снагу Закона о инвестиционим 

фондовима затворени инвестициони фонд преобликује у 

отворени подразумијева, како се наводи, само предузимање 

управљачких радњи у име скупштине фонда у складу са 

законским овлашћењима и донесеним одлукама скупштине 

фонда. Надаље, истиче се да је оспорено рјешење из члана 

243д. став 1. предметног закона усвојено са циљем обез-

бјеђивања највишег степена заштите малих инвеститора и 

њихових улагања, којима се на овај начин омогућава стицање 

удјела у отвореном инвестиционом фонду у којем најлакше 

могу да остваре своја права, јер у било којем тренутку могу од 

друштва за управљање захтијевати откуп удјела по нето 

вриједности имовине по удјелу. Потреба за таквом посебном 

заштитом не постоји када се ради о затвореном инвести-

ционом фонду основаном у складу са Законом о инве-

стиционим фондовима, јер су његови акционари искусни 

инвеститори који су улагања новчаних средстава вршили у 

складу са законским оквиром из 2006. године и који су сами 

доносили одлуке о куповини акција тог фонда. Циљ оспореног 

нормирања из члана 243д. став 1. предметног закона је, како се 

истиче, и реафирмисање инвестиционих фондова и стварање 

предуслова за развој финансијског тржишта, као интегралног 

дијела цјеловитог финансијског система. У односу на  

оспорене норме члана 47. став 2. тачка и) и став 4. тачка г) 

овог закона Влада наводи да је право законодавца да, 
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поштујући начело диверзификације улагања, утврди квали-

тативна и квантитативна ограничења улагања са циљем 

успостављања правила дисперзије ризика за улагање путем 

института колективног улагања, тј. инвестиционих фондова, а 

ради смањења и адекватног управљања укупним ризицима 

инвестирања, док су надлежности друштава за управљање 

инвестиционе стратегије и политике. Предметна ограничења 

законодавац утврђује узимајући у обзир степен развијености 

домаћег финасијског тржишта и обавезе које су за Босну и 

Херцеговину проистекле из Споразума о стабилизацији и 

придруживању у погледу постепеног преузимања у домаће 

законодавство стандарда и ограничења која важе за инвести-

ционе фондове у земљама чланицама Европске уније. 

 Оспореним одредбама Закона о инвестиционим 

фондовима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06 

и 82/15) прописано је: да друштво за управљање инвести-

ционим фондовима са јавном понудом не може да врши 

трансакције између фондова којим управља, те да имовину 

фонда улаже у удјеле и акције других фондова којим управља 

(члан 47. став 2. тачка и)); да фондови са јавном понудом 

којим управља једно друштво за управљање не могу бити 

власници укупно 5% удјела или акција појединог инвести-

ционог фонда (члан 47. став 4. тачка г)); те да друштво за 

управљање које на дан ступања на снагу овог закона управља 

затвореним инвестиционим фондом који је основан у складу 

са Законом о приватизационим инвестиционим фондовима и 

друштвима за управљање приватизационим фондовима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 24/98, 63/02 и 

67/05) и организован у затворени инвестициони фонд у складу 

са Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 92/06), дужно је да најкасније у року 

од три године од дана ступања на снагу овог закона тај 
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затворени инвестициони фонд преобликује у отворени инве-

стициони фонд (члан 243д. став 1).   

 У току поступка Суд је узео у обзир да је након 

подношења инцијативе донесен Закон о измјенама и допунама 

Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 94/19), који је ступио на снагу 19. 

новембра 2019. године. Чланом 3. овог закона измијењена је 

одредба оспореног члана 47. став 2. тачка и), тако што су 

ријечи: "...те да имовину фонда улаже у удјеле и акције других 

фондова којим управља" замијењене ријечима: "под условима 

различитим од тржишних услова или условима који један 

фонд стављају у повољнији положај у односу на други".  

Поред тога, измијењена је и оспорена тачка г) става 4. истог 

члана, која сада гласи: "више од 25% удјела појединог 

инвестиционог фонда".  

 Имајући у виду да су у току поступка одредбе члана 

47. став 2. тачка и) и став 4. тачка г) предметног закона 

измијењене, односно да су престале да важе у тексту који је 

оспорен, Суд је, на основу члана 57. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12) одлучио да обустави 

поступак за оцјењивање уставности ових норми, цијенећи 

истовремено да није потебно донијети одлуку због тога што 

нису отклоњене посљедице неуставности.  

 У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 

243д. став 1. Закона о инвестиционим фодовима Суд је имао у 

виду да је тачкама 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, правни положај предузећа и других организација, 

тржиште, као и друге односе од интереса за Републику, у 
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складу са Уставом. Поред тога, нормама Устава које су такође 

релевантне у конкретном случају утврђено је: да се економско 

и социјално уређење заснива на равноправности свих облика 

својине и слободном привређивању, самосталности предузећа 

и других облика привређивања у стицању и расподјели добити 

и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 

јединственом привредном простору (члан 50), да Република 

мјерама економске и социјалне политике подстиче економски 

развој и повећање социјалног благостања грађан (члан 51), да 

сви облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54), те 

да се права и слободе остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу устава, осим када је Уставом пред-

виђено да се услови за остваривање појединих од њих 

утврђују законом (члан 49. став 2).  

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима Законом о 

инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 92/06, 82/15 и 94/19) прописани су услови 

оснивања и рада инвестиционих фондова и друштава за 

управљање инвестиционим фондовима, емисије и продаје 

удјела и акција, откупа удјела, промовисање фондова, послови 

које за фондове обављају трећа лица и надзор над радом 

фондова, друштава за управљање, банке депозитара и лица 

која обављају продају удјела и акција. Овим законом је, 

између осталог, прописано: да је фонд правно лице или 

посебна имовина, чије је оснивање и пословање одређено овим 

законом (члан 3. став 1),  да се у смислу овог закона фондом 

сматра и сваки правни субјекат, друштво или посебна имо-

вина, без обзира на правни облик, у којој се учешће - било 

путем акција, удјела или какавог права - нуди са циљем 

прикупљања улога у готовом новцу, те са изричитом намјером 

улагања више од 60% тих улога у портфељ хартија од 

вриједности, новчаних депозита и свих других врста имовине, 
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при чему инвеститори немају свакодневни надзор над доно-

шењем одлука о улагањима, а основни циљ је осигурати 

инвеститорима поврат на њихова улагања, и то било у добити 

или каквој другој користи (члан 3. став 2), да се друштво за 

управљање оснива у правном облику друштва са ограниченом 

одговорношћу или акционарског друштва, а предмет његовог 

пословања је искључиво оснивање инвестиционих фондова и 

управљање инвестиционим фондовима, односно улагање 

новчаних средстава у властито име и за рачун власника удјела 

отворених инвестиционих фондова и у име и за рачун 

акционара затворених инвестиционих фондова, те обављање 

других послова одређених овим законом (члан 19), да је 

предмет пословања друштва за управљање искључиво оснива-

ње и управљање инвестиционим фондовима, те само наведене 

дјелатности могу бити уписане у судски регистар као предмет 

пословања друштва за управљање инвестиционим фондовима 

(члан 23. став 1), да је затворени инвестициони фонд са јавном 

понудом акционарско друштво са сједиштем у Републици 

Српској које, уз дозволу Комисије за хартије од вриједности, 

оснива и њиме управља друштво за управљање, а чији је 

предмет пословања прикупљање новчаних средстава јавном 

понудом својих неограничено преносивих акција и улагање 

тих средстава, уз уважавање начела дисперзије ризика (члан 

60. став 1), да је отворени инвестициони фонд са јавном 

понудом посебна имовина, без својства правног лица, који уз 

дозволу Комисије за хартије од вриједности оснива друштво за 

управљање, са циљем прикупљања новчаних средстава јавном 

понудом удјела у фонду, чија се средства улажу у складу са 

одредбама овог закона и чији власници удјела имају право, 

поред права на сразмјерни удио у добити фонда, да у свако 

доба захтијевају исплату удјела, и да на тај начин иступе из 

фонда (члан 87). Поред наведеног, оспореном одредбом члана 
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243д. став 1. овог закона прописана је обавеза за друштво за 

управљање које на дан ступања на снагу овог закона управља 

затвореним инвестиционим фондом који је основан у складу 

са Законом о приватизационим инвестиционим фондовима и 

друштвима за управљање приватизационим фондовима („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ бр. 24/98, 63/02 и 67/05) и 

организован у затворени инвестициони фонд у складу са 

Законом о инвестиционим фондовима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 92/06), да најкасније у року од три 

године од дана ступања на снагу овог закона тај затворени 

инвестициони фонд преобликује у отворени инвестициони 

фонд. 

 Имајући у виду напријед изложено, Суд је оцијенио да 

прописивањем из оспореног члана 243д. став 1. Закона о 

инвестиционим фодновима није нарушено начело уставности, 

односно да није супротно уставним нормама на које се указује 

у иницијативи. Давалац иницијативе, наиме, сматра да у 

конкретном случају постоји неједнак третман права свих 

улагача, односно да се исти облик организовања различито 

третира само на основу разлике у настанку фондова на које се 

односи оспорена норма и затворених инвестиционих фондова 

основаних према Закону о инвестиционим фондовима ("Служ-

бени гласник Републике Српске" бр. 92/06). По оцјени Суда, 

прописивањем обавезе преобликовања у отворене инвести-

ционе фондове затворени инвестициони фондови који су 

настали у процесу трансформације приватизационих инвести-

ционих фондова нису доведени у неравноправан положај у 

односу на затворене инвестиционе фондове основане на 

основу Закона о инвестиционим фондовима ("Службени глас-

ник Републике Српске" бр. 92/06). Суд сматра да се ради о 

фондовима који се налазе у различитом правном положају, па 

је повреду начела равоправности и једнакости пред законом 
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могуће оцјењивати само у оквиру сваке од ових категорија 

субјеката. Из тог разлога се не могу поредити на начин како то 

чини давалац иницијативе, због чега и долази до погрешног 

закључка о неуставности оспореног члана 243д. став 1. 

предметног закона. Наиме, приватизациони инвестициони 

фондови који су трансформисани у затворене инвестиционе 

фондове, а на које се односи ова законска одредба, настали су 

улагањем ваучера грађана у процесу приватизације државног 

капитала. С друге стране, затворени инвестициони фондови 

који су основани на основу Закона о инвестиицоним фондо-

вима („Службени гласник Републике Српске“ број 92/06) 

настали су улагањем новчаних средстава инвеститора. Зако-

нодавац је, дакле, приликом прописивања обавезног пре-

обликовања затворених фондова из члана 243д. став 1. у 

отворене инвестиционе фондове имао у виду посебан статус 

ових фондова и специфичност њихових улагача, као и 

чињеницу да је управо из истих разлога чланом 56. Закона о 

приватизационим инвестиционим фондовима и друштвима за 

управљање приватизационим фондовима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 24/98, 63/02 и 67/05) трајање прива-

тизационих инвестиционих фондова било ограничено на рок 

од пет година од дана уписа у судски регистар и прописана 

обавеза трансформације ових фондова у затворене инве-

стиционе фондове, на основу посебног закона. Поред тога, 

Суд сматра да је оспорено прописивање у функцији обезбје-

ђивања правне заштите специфичних малих инвеститора и 

њихових улагања (путем ваучера), јер омогућавањем стицања 

удјела у отвореном инвестиционом фонду, у којем власник 

удјела може захтијевати од друштва за управљање откуп свог 

удјела по реалној вриједности, на најефикаснији начин могу да 

реализују своја имовинска права. Овакво нормирање је, по 

оцјени овог Суда, у складу и са обавезом законодавца да 
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заштити јавни интерес и тржиште капитала уреди у складу са 

принципом правне сигурности и другим релевантним Уставом 

утврђеним вриједностима. Законодавац је, наиме, уважавајући 

захтјеве које пред њега поставља Устав, овлашћен да својим 

мјерама обликује привредну политику Републике, тако да 

приликом регулисања услова за пословање привредних субје-

ката и појединачних питања њиховог статусно-правног 

положаја има широку надлежност и дискрецију. У конкретном 

случају, оспорено нормирање, по оцјени Суда, представља 

одраз цјелисходне процјене законодавца и политике у 

уређивању питања од општег економског интереса, а оцјена 

цјелисходности прописаног начина трансформације затворе-

них инвестиционих фондова није у надлежности Уставног 

суда.  

 У односу на наводе даваоца иницијативе о несаглас-

ности одредбе члана 243д. став 1. оспореног закона са чланом 

180б. истог закона, Суд је, имајући у виду члан 115. Устава 

Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу 

за покретање поступка, јер није надлежан да оцјењује међу-

собну сагласност законских одредаба.   

Коначно, Суд се није упуштао у разматрање навода 

иницијативе о повреди одредаба члана 14. Европске конвен-

ције за заштиту људских права и основних слобода, те члана 1. 

Протокола број 1. и члана 1. Протокола број 12. уз ову 

конвенцију, јер се ради о паушалним наводима који не садрже 

образложење на који начин су у конкретном случају нарушена 

заштићена права из ових међународних докумената.    

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

поступка.    

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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 

Снежана Савић.  

 

Број: 9/19                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

29. јануар 2020. године                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                         

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 Имајући у виду да су у току поступка оспорене 

одредбе измијењене, односно да су престале да важе у 

тексту који је оспорен, Уставни суд је обуставио поступак 

за оцјењивање уставности ових норми, цијенећи исто-

времено да није потебно донијети одлуку због тога што 

нису отклоњене посљедице неуставности. 

 Законодавац је, уважавајући захтјеве које пред њега 

поставља Устав, овлашћен да својим мјерама обликује при-

вредну политику Републике, тако да приликом регулисања 

услова за пословање привредних субјеката и појединачних 

питања њиховог статусно-правног положаја има широку 

надлежност и дискрецију и представља одраз његове цјели-

сходне процјене коју Уставни суд није надлежан да 

оцјењује. 
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 Уставни суд неће прихватити иницијативу за по-

кретање поступка када се њоме тражи оцјена међусобне 

сагласности законских одредаба, јер о томе није надлежан 

да одлучује. 
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Рјешење 

Број У-10/19 од 29. јануара 2020. године 

Рјешење није објављено у"Службеном гласнику 

РепубликеСрпске"  

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57. тачка б) 

и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 29.јануара 2020. године,  д о н и 

о   је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Обуставља се поступак за оцјењивање законитости 

Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у 

стању ванредене социјалне потребе број: 02-12-20/18 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Цвијетин Петровић из Угљевика дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за оцјењивање законитости 

Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању 

ванредене социјалне потребе број: 02-12-20/18 („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број 7/18),  од 24. маја 2018. године 

(у даљем тексту: Правилник). У иницијативи се наводи да је 

оспорени правилник у супротности са чланом 39. став 2. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ број 97/16), те чланом 11. став 2. и чл. 64. и 135. 

Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 37/12 и 60/16), јер је скупштина општине 
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овлашћена да доноси акте из области социјалне заштите, а не 

начелник општине као што је то случај у конкретној правној 

ствари. Такође, Центар за социјални рад одлучује о једно-

кратној новчаној помоћи, а не начелник Општине Угљевик 

како је прописано чланом 4. став 5. Правилника. 

 У одговору на наводе из иницијативе који је Суду 

доставио начелник Општине Угљевик се истиче да оспорени 

општи акт није донесен на основу Закона о социјалној зашти-

ти, те да њиме нису прописана проширена права из области 

социјалне заштите, већ услови за остварење појединачних 

права за лица која се налазе у стању ванредне социјалне 

потребе, због чега се не може утврђивати сагласност оспо-

реног правилника са предметним законом. Доносећи оспорени 

правилник, начелник Општине Угљевик се руководио разло-

зима цјелисходности и заштите општег интереса, те је посту-

пао у складу са својим уставним овлашћењима и овлаш-

ћењима из члана  17. став 2. Закона о локалној самоуправи. 

Сматрајући да је иницијатива у цјелости неуредна и непот-

пуна, доносилац оспореног акта предлаже њено неприхватање.   

 Правилник о једнократној новчаној помоћи лицима у 

стању ванредене социјалне потребе број: 02-12-20/18 („Служ-

бени билтен Општине Угљевик“ број 7/18)донио је 24. маја 

2018. године, начелник Општине Угљевик на основу члана 59. 

и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске” број 97/16) и чл. 68. и 89. Статута 

Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ 

број 7/17).  

 Оспореним правилником уређени су начин, услови и 

поступак за додјелу једнократне новчане помоћи лицима која 

се налазе у стању ванредне социјалне потребе (члан 1. став 1).  
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 Чланом 4. став 5. овог правилника прописано је да 

изузетно, начелник Општине, може самостално одлучити, без 

извјештаја Комисије, да одобри једнократну новчану помоћ из 

члана 2. став 2. тачка 1., у случају изузетне хитности и тешких 

околности које угрожавају здравље и живот лица, али не више 

од 500 КМ.  

 Давалац иницијативе је, поднеском од 15. априла 2019. 

године, обавијестио Суд да одустаје од иницијативе за 

оцјењивање законитости Правилника о једнократној новчаној 

помоћи лицима у стању ванредене социјалне потребе број: 02-

12-20/18 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18). 

 С обзиром на то да је давалац иницијативе у току 

поступка одустао од иницијативе за оцјењивање законитости 

Правилника, те да нема основа да Суд по сопственој ини-

цијативи настави поступак, Суд је, на основу члана 57. тачка 

б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да 

обустави поступак за оцјењивање законитости оспореног 

правилника.  

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и  прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд  је, на основу члана 40. став 5.  

Закона о Уставном суду Републике Српске одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

       На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 

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

предсједник Суда 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 Снежана Савић. 

 

Број: 10/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

 29. јануар 2020. године                            УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Уставни суд ће обуставити поступак за оцјену 

уставности и законитости подзаконског нормативног 

акта у случају када давалац иницијативе у току уставно-

судског поступка од ње одустане, а нема основа да Суд по 

сопственој иницијативи настави поступак. 
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Рјешење 

Број У-11/19 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 

61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је     

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 

члана 5. Закона о финансирању послова премјера и успос-

тављања катастра непокретности ("Службени гласник 

Републике Српске" број 20/07).       

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 "Центрум траде" д.о.о Бања Лука приједлогом је 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 5. Закона 

о финансирању послова премјера и успостављања катастра 

непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 

20/07). Предлагач указује на неке од накнада које је, као 

инвеститор изградње објеката на градском грађевинском 

земљишту, плаћао  и наводи да су накнада за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта и рента оправдане, 

али да није јасна сврха  плаћања доприноса из оспореног 

законског рјешења односно да се ради о непотребном улагању 

инвеститора које само повећава трошкове изградње објекта.  
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 С обзиром на то да приједлог није садржавао 

неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној 

ствари, од предлагача је затражено да, у смислу чланова 33. и 

39. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), прецизира које 

одредбе Устава су у конкретном случају повријеђене, као и да 

наведе уставноправне разлоге на којима заснива своје наводе. 

Предлагач је упозорен да ће Суд, уколико не поступи сходно 

тражењу Суда, приједлог одбацити.  

 Како предлагач у остављеном року није поступио по 

налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који 

онемогућавају поступање по приједлогу Суд је, на основу 

члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике 

Српске, приједлог одбацио.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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 Снежана Савић.  

 

Број: 11/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

29. јануар 2020. године                           УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 Уставни суд ће одбацити приједлог за оцјењивање 

уставности и законитости општег акта у случају када 

подносилац приједлога не прецизира свој приједлог у остав-

љеном року. 
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Рјешење 

Број У-18/19 од 29. јануара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 10/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 

61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 29. јануара 2020. године, донио је    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање законитости члана 11. Посебног колек-

тивног уговора за запослене у области локалне самоуправе 

(Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 32/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Биљана Јовановић из Угљевикадала јеУставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање законитости члана 11. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправекоји је, 

како наводи, објављен у "Службеном гласнику Републике 

Српске" бр. 97/16 и 32/18. Давалац иницијативе наводи да 

оспорена одредба наведеног акта није у сагласности са чланом 

132. став 1. тачка 2. Закона о раду (" Службени гласник 

Републике Српске" број 1/16). 

С обзиром на то да иницијатива није садржавала 

неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној 

ствари, од даваоца иницијативе је затражено да, у смислу 

чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске 
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("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), 

прецизира службено гласило у коме је објављен Посебни 

колективни уговор, чију одредбу оспорава. Давалац иниција-

тиве је упозорен да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, 

иницијатива неће бити прихваћена.  

 Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да у 

Видовданској улици у Угљевику не постоји број 18 који је 

назначен као адреса становања даваоца иницијативе, Суд је, на 

основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу 

јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање по закону.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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 Снежана Савић.  

 

Број: 18/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

29. јануар 2020. године                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                      

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 Будући да се подносилац иницијативе није могао 

наћи на назначеној адреси да би му се уручио допис којим се 

позива на прецизирање иницијативе за оцјену уставности 

акта, Уставни суд није прихватио исту иницијативу због 

непостојања процесних претпоставки за даљње вођење 

поступка. 
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Рјешење 

Број У-13/19 од 26. фебруара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 22/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 26. фебруара 2020. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности и законитости Одлуке о доношењу Регулационог 

плана дијела централног подручја града Бања Лука ("Служ-

бени гласник Града Бања Лука“ број 48/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Душанка Вишекруна из Бање Луке дала је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу 

Регулационог плана дијела централног подручја града Бања 

Лука ("Службени гласник Града Бања Лука“ број 48/18), коју 

је донијела Скупштина Града Бања Лука. У иницијативи се 

наводи да је доношење предметног регулационог плана 

супротно Закону о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), јер за 

овај акт не постоји правни основ, односно важећи Урбани-

стички план града Бања Лука, који је истекао 1995. године, 

тако да већ дуже вријеме није на снази. У вези са наведеним, 

давалац иницијативе указује на одредбу члана 35. став 1. овог 
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закона, којом је прописано да се регулациони план доноси на 

основу урбанистичког плана, због чега, како истиче, мора са 

њим бити усаглашен у погледу граница обухвата, формирања 

зона и осталих услова утврђених чланом 33. тог закона. Поред 

тога, у иницијативи се износи став да је Град Бања Лука, 

недоношењем Урбанистичког плана за ову јединицу локалне 

самаоуправе у року прописаном одредбом члана 189. став 1. 

Закона о уређењу простора и грађењу, такође довео до повреде 

уставног начела законитости.   

 У одговору на иницијативу који је доставила Скуп-

штина Града Бања Лука наводи се да члан 35. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) оставља могућност доно-

шења регулационог плана за подручја од општег интереса 

јединице локалне самоуправе и на основу докумената вишег 

реда, а то су, у конкретном случају, Просторни план града 

Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 11/14) 

и Стратегија развоја града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“ број 28/15). Истиче се да обухват 

Регулационог плана дијела централног подручја града Бања 

Лука представља подручје од општег интереса ове јединице 

локалне самоуправе, те да је оспорени регулациони план, као 

спроведбени документ просторног уређења, усаглашен са 

свим документима вишег реда и ширег подручја. Оспорена 

одлука донесена је, како се даље наводи, са циљем стварања 

услова за реализацију објеката друштвене инфраструктуре, као 

и стратешких циљева дефинисаних Просторним планом и 

Стратегијом развоја града Бања Лука. Одредба члана 189. став 

1. Закона о уређењу простора и грађењу, по мишљењу 

доносиоца оспореног акта, није од утицаја на његову 

законитост, јер уређује рокове у којима су јединице локалне 

самоуправе дужне да донесу просторне, урбанистичке и 
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зонинг планове. Поред тога, у одговору се наводи да је 

цјелокупан поступак припреме, израде и доношења оспореног 

плана проведен у складу са одредбама члана 38–52 Закона о 

уређењу простора и грађењу, те се детаљно износе све фазе 

овог поступка.      

 Одлуку о доношењу Регулационог плана дијела цен-

тралног подручја града Бања Лука ("Службени гласник Града 

Бања Лука“ број 48/18) донијела је Скупштина Града Бања 

Лука на основу члана 38. Закона о уређењу простора и гра-

ђењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 

и 3/16) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број14/18). Овом одлуком утврђено 

је: да се доноси Регулациони план дијела централног подручја 

града Бања Лука, те да су границе простора који је обухваћен 

овим планом одређене у графичком дијелу Елабората Плана 

(члан I), да се Елаборат Плана састоји од текстуалног и 

графичког дијела, те је дефинисано шта садржи сваки од ова 

два дијела (члан II), да је Елаборат Плана израђен у предузећу 

Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука у новембру 

2018. године, те представља саставни дио ове одлуке (члан 

III), да се План излаже на стални јавни увид код градског 

органа управе надлежног за послове просторног уређења (члан 

IV), да ће се о спровођењу ове одлуке старати орган из тачке 

IV ове одлуке (члан V), да ступањем на снагу ове одлуке 

престају да важе раније донесени просторно-плански доку-

менти проведбеног карактера у дијелу у којем нису у 

сагласности са овим планом (члан VI), те да ова одлука ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Бања Лука“ (члан VII). 
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 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног општег акта Суд је имао у виду да је одредбом 

члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утвр-

ђено да општина преко својих органа, у складу са законом, 

доноси програм развоја, урбанистички план, уређује и 

обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и 

пословног простора, те да, према члану 108. став 2. Устава, 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом.  

 Иста надлежност општине, односно града утврђена је 

чланом 18. тачка 1. подтачке 2. и 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 

и 36/19) којим је прописано да самосталне надлежности 

јединице локалне самоуправе обухватају, између осталог, 

усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног 

уређења за подручје једнице локалне самоуправе и уређење и 

обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта. Према члану 

39. став 2. тач. 6. и 8. овог закона скупштина јединице локалне 

самоуправе доноси стратешке и спроведбене документе 

просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе.  

 Поред тога, Суд је у конкретном случају узео у обзир и 

релевантне одредбе Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 

3/16), којим је прописано: да је документ просторног уређења 

плански документ којим се одређује организација, измјена и 

начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и 

смјернице за уређење и заштиту простора (члан 2. став 1. тачка 

ђ), да документи просторног уређења могу бити стратешки и 

спроведбени (члан 25. став 2), да су стратешки документи 

просторног уређења, између осталог, просторни план јединице 

локалне самоуправе и урбанистички план (члан 25. став 3. тач. 

г) и д)), да је спроведбени документ просторног уређења, 
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између осталог, регулациони план (члан 25. став 4. тачка в)), 

да су просторни и урбанистички планови развојни, стратешки, 

дугорочни документи просторног уређења којима се дефи-

нишу основни циљеви и принципи развоја у простору (члан 

25. став 5), да су спроведбени документи просторног уређења 

техничко-регулативни документи на основу којих се де-

финишу услови за пројектовање и извођење објеката (члан 25. 

став 8), да су просторни план и урбанистички план за градове 

и насеља градског карактера документи просторног уређења 

чије је доношење обавезно за подручје јединице локалне 

самоуправе (члан 26. тачка б) подтачке 1. и 3), да документ 

просторног уређења нижег реда, односно ужег подручја мора 

бити усаглашен са документом просторног уређења вишег 

реда, односно ширег подручја (члан 28. став 1), да просторни 

план јединице локалне самоуправе преузима и детаљније 

разрађује планска опредјељења из просторног плана Репуб-

лике Српске, уз уважавање природних и културно-историјских 

вриједности подручја јединице локалне самоуправе (члан 31. 

став 1).  

 Суд је, такође, имао у виду да је након подношења 

иницијативе, донесен Закон о измјенама и допунама Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 84/19). Чланом 4. овог закона измијењен је члан 

35. став 1. основног текста овог закона, тако да сада гласи: 

„Регулациони план се доноси за претежно изграђена урбана 

подручја, као и за подручја од општег интереса јединице 

локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката 

друштвене инфраструктуре на основу урбанистичког плана 

или документа вишег реда или ширег подручја који за 

предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. 

став 2. овог закона неопходне за израду спроведбеног 

документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове 
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пројектовања и изградње нових објеката, као и реконструкцију 

постојећих објеката“.  

 Имајући у виду изложено Суд је утврдио да је, на 

основу напријед наведених уставних и законских овлашћења, 

Скупштина Града Бања Лука надлежна да доноси регулационе 

планове, као спроведбене документе просторног уређења 

којима се дефинишу услови за пројектовање и извођење 

објеката. 

 Доношењем оспореног регулационог плана, по оцјени 

Суда, доносилац овог акта није поступао супротно члану 35. 

став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, како се то 

наводи у иницијативи. Приликом ове оцјене Суд је, прије 

свега, имао у виду да се темељни разлог оспоравања 

предметног плана састоји у томе што давалац иницијативе 

сматра да не постоји правни основ за доношење овог акта, јер 

да Град Бања Лука већ дужи период времена нема важећи 

урбанистички план. У вези са наведеним Суд је узео у обзир 

да је одредбом члана 35. став 1. овог закона, која је била на 

снази у вријеме доношења оспореног општег акта,прописано 

да се регулациони план доноси за претежно изграђена урбана 

подручја на основу урбанистичког плана, као и за подручја од 

општег интереса јединице локалне самоуправе за развој 

привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре 

на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или 

ширег подручја. Исто тако, и сада важећа норма члана 35. став 

1. овог закона прописује да се регулациони план доноси на 

основу урбанистичког плана или документа вишег реда или 

ширег подручја који за предметно подручје садржи елементе 

прописане чланом 33. став 2. овог закона неопходне за израду 

спроведбеног документа. Дакле, како из наведених законских 

одредаба произлази, законодавац је прописао могућност да се 

регулациони план, као спроведбени документ просторног 
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уређења, осим на основу урбанистичког плана, донесе и на 

основу другог документа вишег реда или ширег подручја. У 

вези с тим Суд је утврдио да је за подручје града Бања Лука на 

снази Просторни план („Службени гласник Града Бања Лука“ 

број 11/14), као стратешки документ просторног уређења, 

којим су дефинисани стратешки циљеви уређења простора ове 

јединице локалне самоуправе. Истовремено, Суд је имао у 

виду и наводе доносиоца оспореног акта, изнесене у одговору 

на иницијативу, да у конкретном случају подручје обухвата 

оспореног планског документа представља подручје од општег 

интереса за Град Бању Луку и стварање услова за реализацију 

објеката друштвене инфраструктуре, те да је као основ за 

доношење овог плана послужио важећи Просторни план ове 

јединице локалне самоуправе.  

 Имајући у виду ове чињенице, Суд је утврдио да 

доношење предметног регулационог плана није супротно 

члану 35. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, 

односно да у конкретном случају није нарушено уставно 

начело законитости.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорененог општег аката одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  
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 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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: 13/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

26. фебруар 2020. године                         УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

  

 

 С обзиром на то да је законодавац прописао могу-

ћност да се регулациони план, као спроведбени документ 

просторног уређења, осим на основу урбанистичког плана 

може донијети и на темељу другог документа вишег реда 

или ширег подручја, нема повреде уставног начела закони-

тости усљед тога што је оспорени регулациони план 

заснован на просторном, а не урбанистичком плану. 
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Одлука 

Број У-19/19 од 26. фебруара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 22/20 

 

 

 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 26. фебруара 2020. године,  д о н и о  ј е  

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Правилник о финансијској подршци 

породиљама на територији општине Угљевик („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број 3/17) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 

36/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Душан Перић из Бијељине је дао Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Правилника о финан-

сијској подршци породиљама на територији општине Угљевик 

број 02/12-11/17 од 14.03.2017. године („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број 3/17). Давалац иницијативе сматра да 

је оспорени Правилник, сходно одредбама чланова 24. и 25. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), донесен од неовлашћеног лица, јер ни по 

тада важећем  Закону о дјечијој заштити („Службени гласник 



80 
 

Републике Српске“ бр. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 и 1/09), 

начелник општине није имао овлашћења да прошири права из 

дјечије заштите, већ је то могла да уради само локална 

скупштина општине. Поред тога, наводи да члан 8. оспореног 

Правилника није у складу са чланом 109. Устава Републике 

Српске. На основу наведеног предлаже да Суд утврди да 

оспорени Правилник у цијелости није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи и 

Законом о дјечијој заштити.  

 У одговору на наводе из иницијативе доносилац 

оспореног акта указује на одредбе члана 59, члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и  51. и 60. Статута општине Угљевик  

(„Службени билтен општине Угљевик“ бр. 6/05,4/07, 4/08, 

5/09, 4/12 и 3/14 ), те сматра да није поступио супротно 

одредбама Закона о дјечијој заштити. Поред тога истиче да 

није прекорачио своја законска овлашћења и да је доношење 

оспореног Правилника било у циљу предузимања мјера 

популационе политике на подручју општине Угљевик. Сходно 

наведеном, предложио је да Суд не прихвати дату ини-

цијативу. 

 Разматрајући дату иницијативу Суд је утврдио да је 

Правилник о финансијској подршци породиљама на терито-

рији општине Угљевик („Службени билтен општине Угљевик“ 

број 3/17) донио начелник Општине Угљевик, на основу  

члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) и чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик  

(„Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 6/05, 4/07, 4/08, 

5/09, 4/12 и 3/14 ). Овим Правилником се прописују начин, 

услови, критеријуми и поступак финансијске подршке поро-

диљама на подручју општине Угљевик (члан 1). Чланом 8. 
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овог Правилника, прописано је да Правилник ступа на снагу 

даном доношења и да ће исти бити објављен у ,,Службеном 

билтену Општине Угљевик “.  

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног Правилника Суд је, прије свега, имао у виду да је 

Уставом Републике Српске утврђено да се општина преко 

својих органа у складу са законом стара о задовољавању, 

између осталог, потреба грађана у култури, образовању, 

здравственој и социјалној заштити, да извршава законе, друге 

прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено 

општини, а да се систем локалне управе уређује законом (члан 

102. став 1. тачка 5. и 6 и став 2 ), као и да закони, статути, 

други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 

Уставом, а да прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом ( члан 108).  

 Поред наведених одредби Устава Републике Српске, 

Суд је имао у виду да је чланом 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 

и 36/19) прописана надлежност градоначелника/начелника 

општине и према овим одредбама начелник општине је између 

осталог, овлашћен само за доношење правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

градске/општинске управе, док према одредби члана 82. став 

3. овог закона градоначелник/начелник општине доноси 

одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, закључке, 

планове и програме. 

 Разматрајући наводе из иницијативе Суд је утврдио да 

је Закон о дјечијој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“  бр. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 и 1/09), на који се 

позива давалац иницијативе, престао да важи прије подно-

шења предметне иницијативе ступањем на снагу Закона о 
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дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

114/17 и 122/18), како је то прописано чланом 61. овог закона.  

 Полазећи од садржаја одредби члана 59. став 1. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), Суд је утврдио да ове 

законске одредбе дају овлашћење начелнику да доноси 

одређене опште акте, али да је у односу на надлежност 

начелника за доношење правилника искључиво прописана 

надлежност за доношење правилника о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних мјеста градске/општинске 

управе (члан 59. став 1. тачка 8). Имајући у виду наведено Суд 

је оцијенио да је присвајањем непостојеће надлежности, 

односно излазећи из оквира својих уставних и законских 

овлашћења, доношењем оспореног правилника, начелник 

Општине Угљевик повриједио одредбу члана 59. став 1. 

Закона о локалној самоуправи и тиме уставно начело 

законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, 

којим је утврђено да прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом, што овај акт са формално правног 

аспекта у цјелини чини неуставним. 

 По оцјени Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге 

неуставности и незаконитости оспореног правилника, остали 

наводи даваоца иницијативе нису од заначаја за одлучивање у 

овој уставноправној ствари.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени глас-

ник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.     
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 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке.  

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда 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-19/19                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

26. фебруар 2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                              

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Будући да закон не садржи овлашћење за начелнике 

локалних заједница да могу доносити оспорени правилник, 

Уставни суд је утврдио да је начелник јединице локалне 

самоуправе доношењем оспореног акта изашао из оквира 

својих законских овлашћења, те тако повриједио реле-

вантну одредбу закона, а тиме и уставно начело зако-

нитости, што предметни нормативни акт чини у цјелини 

неуставним. 
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Одлука 

Број У-26/19 од 26. фебруара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 22/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. 

тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној  26. фебруара 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Одлука о усвајању Урбанистичког 

плана Општине Котор Варош 2009-2030. година број: 01-

022-143/15 ("Службени гласник Општине Котор Варош" 

број 12/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске 

и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). 

 

О б р а з л о ж е ње 

 

 Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију дало је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењи-

вање уставности и законитости Одлуке о усвајању Урбани-

стичког плана Општине Котор Варош 2009‒2030. од 1. 

октобра 2015. године („Службени гласник Општине Котор 

Варош“ број 12/15) (у даљем тексту: План), истичући да је 

усвојено планско рјешење различито од Приједлога плана који 

је упућен Скупштини Општине Котор Варош на усвајање и на 

које рјешење су ово министарство и остале институције дале 

сагласност. Давалац иницијативе наводи да је, наведеног 
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датума, усвајањам одборничког амандмана на Приједлог плана 

на сједници Скупштине Општине, овај документ измијењен на 

начин који је супротан поступку који је прописан чл. 44. до чл. 

50. Закона о уређењу простора и грађењу, будући да изми-

јењено планско рјешење није претходно било изложено на 

јавни увид. Истиче се да је Одјељење за просторно уређење 

Општинске управе Општине Котор Варош, у Мишљењу број: 

04/1-363-47/18 од 20. јула 2018. године, између осталог, 

напоменуло да је предузеће "Нешковић осигурање" а.д. 

Бијељина уложило примједбу на Нацрт урбанистичког плана 

општине Котор Варош 2009-2030. година, у смислу да се на 

предметној локацији Планом предвиди изградња бензинске 

пумпе поред постојећег објекта техничког прегледа, која је 

усвојена од стране носиоца израде Плана, као и да су на 

сједници Скупштине, која је одржаној 1. октобра 2015. године 

одборници уложили амандман на Приједлог плана у смислу да 

се намјена површине "саобраћајни објекат", која одговара 

предметној локацији, брише и да се у планском рјешењу 

измијени у "становање густине насељености преко 100 Ст/ха 

са пословањем до 40%", те је Приједлог, као такав, усвојен. У 

иницијативи се истиче да надлежна инспекција приликом 

ванредне инспекцијске контроле садржаја и поступка доно-

шења Плана није утврдила неправилности, о чему је саставила 

записник број: 24.090/362-333-8-2/19 од 14. фебруара 2019. 

године. Упркос поменутом налазу инспекције, давалац ини-

цијативе сматра да су приликом усвајања Приједлога плана 

повријеђене одредбе чл. 47, 48. ст. 1. и 2, 49. и 50. Закона о 

уређењу простора и грађењу, због чега предлаже да Суд 

утврди да оспорени акт није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и наведеним законом.   
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 У одговору који је Суду доставио доносилац оспореног 

акта истиче се да је поступак припреме, израде и доношења 

Плана проведен сагласано одредбама Закона о уређењу про-

стора, што су на сједници Скупштине Општине Котор Варош 

потврдили представници израде плана који су, исто тако, 

потврдили да је у Приједлог плана могуће уврстити амандмане 

поднесене на самој сједници. У прилогу одговора достављена 

је документација која има за циљ да поткријепи наведено.  

 Одлуку о усвајању Урбанистичког плана Општине 

Котор Варош 2009‒2030. година број: 01-022-143/15 ("Служ-

бени гласник Општине Котор Варош" број 12/15) донијела је 

Скупштина Општине Котор Варош, на сједници одржаној 1. 

октобра 2015. године, на основу члана 38. тачка 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/13) и члана 30. Статута Општине Котор 

Варош ("Службени гласник Општине Котор Варош" број 

3/14). Овом одлуком је прописано: да се доноси Урбанистички 

план Општине Котор Варош за период од 2009. до 2030. 

године, те да су границе простора који је обухваћен Планом 

прецизније одређене у графичком дијелу Плана (тачка I), да се 

Елаборат Плана састоји од текстуалног и графичког дијела, уз 

навођење садржаја текстуалног дијела Плана, те прецизирање 

да графички дио садржи карте стања и карте планираног 

рјешења чији садржај је таксативно побројан (тачка II), да је 

елаборат Плана, израђен од стране "Пројект" а.д. Бања Лука 

јуна 2014. године, саставни дио овог Плана (тачка III), да се 

Планом детаљније разрађују опредјељења из Просторног 

плана Општине уз њихово навођење (тачка V), да се о 

провођењу ове одлуке стара Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске управе Котор Варош 

(тачка V), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у "Службеном гласнику Општине Котор Варош" 

(тачка VI). 

 У поступку разматрања оспореног Плана Суд је  имао 

у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава 

Републике Српске утврђено да општина преко својих органа у 

складу са законом доноси програм развоја, урбанистички 

план, те уређује и обезбјеђује коришћење градског 

грађевинског земљишта. Чланом 108. Устава утврђено је 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.  

 Суд је, такође, имао у виду да је поменута надлежност 

општине/града утврђена и Законом  о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) 

којим је, између осталог, прописано да је усвајање стратешких 

и спроведбених докумената просторног уређења за подручје 

јединице локалне самоуправе, те уређење и обезбјеђење 

коришћења грађевинског земљишта и пословног простора 

самостална надлежност јединице локалне самоуправе (члан  

18. тачка 1. подтачке 2. и 4),  да јединица локалне самоуправе 

у области просторног планирања и грађења, између осталог, 

усваја документа просторног уређења и обезбјеђује њихово 

спровођење, прати стање уређења простора и насеља, те 

обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта (члан  19. тач. 

1, 2. и 4), да скупштина доноси одлуке и друга општа акта и 

даје њихово аутентично тумачење, као и  стратешке докуметне 

просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе 

(члан 39. став 2. тач. 2. и 6).  

 Суд је имао у виду да је Законом о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), који је означен као правни основ за 

доношење оспорене одлуке и у односу на који давалац 
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иницијативе оспорава предметну одлуку, прописано: да је 

урбанистички план стратешки документ просторног уређења, 

да се стратешки документи просторног уређења доносе за 

плански период до 20 година (члан 25. став 3. тачка д) и став 

6), да скупштина јединице локалне самоуправе, између 

осталог, доноси урбанистички план (члан 38. став 2). Надаље, 

чланом 40. овог закона прописано да одлуку о приступању 

изради, односно измјени или допуни документа просторног 

уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи 

врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно 

измјени или допуни приступа, границе подручја за које се 

документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, 

процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за 

израду, измјену или допуну документа, рок израде, садржај 

планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, 

начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну 

документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или 

допуну документа просторног уређења и друге елементе 

зависно од специфичности подручја за које се документ 

доноси, као и да се одлука о приступању изради односно 

измјени или допуни документа просторног уређења објављује 

у службеном 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. Чланом 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. Према 
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члану 46. став 1. Закона, 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 органа и правна 

лица из члана 42. став 3. овог закона, а према члану 47. Закона 

носилац припреме документа просторног уређења, након 

спроведене процедуре из члана 46. овог закона, утврђује нацрт 

документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин 

излагања документа просторног уређења на јавни увид (став 

1), док се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. 

овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа 

просторног уређења, о чему води рачуна носилац припреме 

зависно од значаја и специфичности документа просторног 

уређења (став 2). 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 форми 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 става према 

примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 

2), да се у приједлогу документа не могу мијењати 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 чланови савјета плана (став 4). 

Према члану 49. Закона, ако се приједлог документа 

просторног уређења на основу прихваћених приједлога, 

примједби и мишљења достављених у току јавног увида 
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значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме 

дужан је да поново организује јавни увид (став 1), да значајне 

разлике из става 1. овог члана подразумијевају нова рјешења 

која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену 

или допуну документа из одлуке из члана 40. овог закона, када 

се промијени граница грађевинског земљишта или када 

промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и 

да се на нацрт документа просторног уређења који је на 

поновљеном јавном увиду, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, 

могу подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само 

на дијелове документа који су измијењени након првог јавног 

увида (став 5). Након одржане јавне расправе из члана 48. став 

4. овог закона носилац припреме утврђује приједлог доку-

мента просторног уређења у складу са закључцима са расправе 

и доставља надлежној скупштини најдуже у року од 60 дана од 

дана одржане јавне расправе (члан 50. став 1).Такође, Суд је 

имао у виду и  члан 192. Закона, којим је прописано да ће се 

поступци израде и доношења докумената просторног уређења 

који су започети прије ступања на снагу овог закона окончати 

по одредбама закона на основу којег су започети. 

 Суд је утврдио да је Скупштина Општине Котор 

Варош, на сједници одржаној 20. јула 2009. године, донијела 

Одлуку о приступању изради Урбанистичког плана број 01-

022-97/09, а на основу тада важећег Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02, 

14/03, 112/06 и 53/07). Овом одлуком је одлучено да се 

приступи изради Урбанистичког плана Општине Котор Варош 

(члан 1), утврђено да садржај Плана треба да одговара 

одредбама Закона о уређењу простора и Правилника о 

садржају планова (члан 2), одређена површина обухвата Плана 

(члан 3), утврђен плански период Плана  2009‒2030. година 

(члан 4), одређен носилац припреме Плана, као и да ће 
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носилац израде плана бити одређен по Закону о јавним 

набавкама БиХ (члан 5), утврђен рок за израду преднацрта 

Плана (члан 6), одређено да ће нацрт Плана утврдити носилац 

припреме и начелник Општине и ставити на јавни увид и 

стручну расправу који ће трајати 30 дана (члан 7), прописано 

да ће средства за израду Плана обезбиједити Општина Котор 

Варош (члан 8), утврђено да ће за праћење послова и 

активности око израде Плана Скупштина општине именовати 

Савјет за израду просторно-планске документације (члан 9). 

Скупштина Општине Котор Варош је, на сједници одржаној 

20. јула 2009. године, позивом на члан 58. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 84/02, 

14/03, 112/06 и 53/07) донијела и Рјешење о именовању 

Савјета за израду просторно-планске документације Општине 

Котор Варош број: 01-022-105/09 ("Службени гласник 

Општине Котор Варош" број 4/09). Ово рјешење је стављено 

ван снаге новим Рјешењем о именовању Савјета за израду 

просторно-планске документације Општине Котор Варош 

број: 01-022-29/13, које је донесено на сједници Скупштине 

Општине одржаној 28. фебруара 2013. године, позивом на 

члан 33. ст. 1. и 2. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Према 

достављеној документацији, током 2012. године, Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне послове се, као 

носилац припреме Плана, обратило заинтересованим лицима, 

као и друштвеним, образовним, привредним и другим 

субјектима да доставе своје приједлоге и сугестије на 

предложена планска рјешења која се односе на земљиште или 

објекте у њиховом власништву. Стручна расправа о Пред-

нацрту плана одржана је 4. априла 2013. године, о чему је 

састављен записник. Скупштина Општине Котор Варош је, на 

сједници одржаној 24. јула 2013. године, позивом на члан 38. 
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тачка 2. и члан 47. тачка 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу  ("Службени гласник Републике Српске број 40/13), 

донијела Одлуку о усвајању Урбанистичког плана Општине 

Котор Варош за период од 2009. до 2030. године /нацрт/ којом 

је одређено да су границе простора обухваћеног Планом 

одређене у графичком дијелу плана (тачка I), прописано да се 

елаборат плана састоји из текстуалног и графичког дијела, те 

је наведен њиховог садржаја (тачка II), утврђено да је елаборат 

израђен од стране "Пројект" а.д. Бања Лука од априла 2013. 

године, саставни дио овог Плана (тачка III), прописано да се 

Планом детаљније разрађују опредјељења из Просторног 

плана Општине, уз њихово навођење (тачка IV), одређено да 

се План излаже на стални јавни увид у Административној 

служби, у Одјељењу за просторно планирање и стамбено-

комуналне послове Општине Котор Варош у трајањуод 60 

данa (tačka V), те да ће су о провођењу ове одлуке старати 

орган из тачке V Одлуке (тачка VI). Закључком о усвајању 

Одлуке о Урбанистичком плану Општине Котор Варош 

2009‒2030. година у нацрту, број: 01-022-147/13 од 24. јула 

2013. године, Скупштина Општине Котор Варош је утврдила 

да се ова одлука упућује на јавну расправу (тачка I), да ће се 

јавна расправа провести у року од 60 дана (тачка II), да се за 

организовање и спровођење јавне расправе задужује Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне послове које се, 

истовремено, обавезује да уз Приједог одлуке о усвајању 

Плана, Скупштини Општине достави извјештај о резултатима 

јавне расправе са изнесеним мишљењима и приједлозима 

(тачка III). Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Котор Варош, као носилац 

припреме Плана, је у дневним листовима "Глас Српске" Бања 

Лука и "Независним новинама" Бања Лука, 26. јула 2013. 

године и 17/18. августа 2013. године, обавијестило јавност о 
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излагању Нацрта просторног плана Општине Котор Варош 

2011‒2031 године и Нацрта урбанистичког плана Општине 

Котор Варош 2009‒2030. година на јавни увид у периоду од 1. 

августа 2013. до 30. септембра 2013. године, мјесту гдје ће 

План бити изложен, као и да се примједбе, приједлози и 

мишљења на планска рјешења, у току трајања јавног увида 

могу доставити носиоцу припреме Плана. Овим огласима 

јавност је, истовремено, обавијештена да ће се јавна расправа, 

односно јавна презентација, Нацрта плана одржати 26. 

септембра 2013. године. Јавна расправа о Нацрту плана 

одржана је наведеног датума, о чему је сачињен Записник. 

Према расположивој документацији, носилац израде Плана је, 

по јавном увиду и одржаној јавној расправи, размотрио 

примједбе, приједлоге и мишљења дата на Нацрт плана, те је 

носиоцу припреме Плана, у форми елабората, доставио 

одговор на исте. У одговору се наводи да је на Нацрт плана 

поднесено укупно 25 примједби, приједлога и мишљења, од 

чега је 10 усвојено у потпуности, 4 дјелимично, а 3 нису 

прихваћене. За 8 примједби је констатовано да нису предмет 

израде урбанистичког плана. Наведеним одговором обухваћен 

је и став носиоца израде Плана којим је усвојио примједбу 

предузећа „Нешковић осигурање“ д.о.о, на шта је указано 

иницијативом. Скупштина Општине Котор Варош је, на 

сједници одржаној 1. октобра 2015. године, донијела Одлуку о 

усвајању Урбанистичког плана Општине Котор Варош 

2009‒2030. године, са позивом на члан 38. тачка 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" број: 40/13). Из достављене документације је видљиво 

је да Скупштина Општине Котор Варош усвојила четири 

одборничка амандмана на Приједлог наведене одлуке.  
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 Имајући у виду садржај иницијативе, те достављену 

документацију, као и да је законом прописан начин припреме, 

израде и доношења, између осталог, и регулационих планова, 

строго формалан поступак, Суд је утврдио да доносилац акта, 

у поступку припреме, израде и доношења оспорене одлуке, 

није поступао сагласно  одредбама Закона о уређењу простора 

и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 

106/15 и 3/16).  

 У конкретном случају Суд је утврдио да је поступак 

припреме и израде Урбанистичког плана Општине Котор 

Варош 2009‒2030. започет у вријеме важења Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/96, 

25/96, 10/98, 53/02, 64/02, 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 

112/06 и 53/07), а да је оспорена Одлука донесена на основу  

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13). Полазећи од утврђеног 

чињеничног стања и одредаба важећег Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а посебно одредбе члана 192. 

овог закона, којом је прописано да  ће се поступци израде и 

доношења докумената просторног уређења, који су започети 

прије ступања на снагу овог закона окончати по одредбама 

закона на основу којег су започети, Суд је утврдио да 

доносилац оспорене одлуке није био овлашћен да поступак  

припреме и израде Плана који је започет према одредбама 

раније важећег закона настави по одредбама Закона који је 

сада на снази, те да донесе оспорену одлуку на основу новог 

закона.  

 С обзиром на изложено Суд је оцијенио да оспорена 

одлука није донесена сагласно одредбама члана 192. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ), а чињеница да 
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оспорена одлука није у сагласности са законом чини је 

неуставном и са становишта  члана 108. став 2. Устава, према 

којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности 

са законом. 

 Имајући у виду поступак који је претходио доношењу 

оспорене одлуке, Суд је оцијенио да је неопходно да се 

нагласи да је поступак припреме, израде и доношења планова, 

прецизно регулисан како одредбама важећег Закона о уређењу 

простора и грађењу, тако и одредбама Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/96, 

25/96, 10/98, 53/02, 64/02, 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 

112/06 и 53/07), који је био на снази у вријеме доношења 

Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Општине 

Котор Варош, дакле да се ради о строго формалном поступку, 

из чега произлази да је орган надлежан за доношење планова 

обавезан да поступа сагласно законом прописаном поступку, 

односно да није овлашћен да  поступа мимо законом 

прописане процедуре. 

 Према становишту Суда, с обзиром на раније утврђене 

разлоге неуставности и незаконитости Одлуке о усвајању 

Урбанистичког плана Општине Котор Варош 2009‒2030. 

година, разматрање навода о њеној несагласности са другим 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, није од 

значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари. 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  
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 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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-26/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

26. фебруар 2020. године                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

  

 

 Пошто је поступак усвајања аката просторно-

планске регулативе строго формалан, у случају када такав 

поступак није проведен у сагласности са појединим импера-

тивним нормама закона, њихови доносиоци врше повреду 

уставног начела законитости којим је одређено да прописи 

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

Број У-38/19 од 26. фебруара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 22/20 

 

 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 

сједници одржаној  26. фебруара 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти члана 175. тачка 2. Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Вељко Ђукић из Љубије, Приједор, дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 175. тачка 2. Закона о раду 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18) и то 

у односу на члан II/3. (к) Устава Босне и Херцеговине, члан 39. 

став 1. Устава Републике Српске, члан 23. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода и 

члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. Према 

наводима даваоца иницијативе, оспорена законска одредба 

онемогућава здравствено способна лица која су старија од 65 

година да, уколико то желе, заснују радни однос и својим 

радом стичу имовину у виду новца, као и да остварују друга 

права која произлазе из радног односа. Предлаже да Суд 
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утврди да оспорена одредба Закона није у сагласности са 

Уставом Републике Српске.  

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се, између осталог, да је 

уставни основ Закона чија одредба је оспорена садржан у 

тачки 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава, као и да давалац 

иницијативе на непотпун начин тумачи одредбе Устава и 

Конвенције које су наведене у иницијативи. Оспоравајући 

наводе из иницијативе, у одговору се наводи да је законодавац 

оспореним прописивањем остао у границама својих уставних 

овлашћења те да законодавац има пуну надлежност за уређење 

радних односа и то на начин да прописује, како опште, тако и 

посебне услове за заснивање и престанак радног односа, као и 

да је наведени услов за престанак радног односа једнак за све 

запослене раднике чији се радно правни статус уређује 

Законом о раду и  да не ограничава или угрожава било које 

Уставом гарантовано право или слободу. У одговору су, 

такође, оспорени наводи даваоца иницијативе о неусаглаше-

ности оспорене одредбе Закона о раду са  чланом 23. Европске 

конвенције, као и са чланом 1. Протокола број 1 уз 

Конвенцију, који дефинише заштиту имовине, јер се исти не 

могу довести у везу са оспореном одредбом Закона. Имајући у 

виду да је оспорено законско рјешење израз законодавне 

политике, те да није у надлежности Суда да цијени његову 

оправданост, у одговору се предлаже да Суд иницијативу не 

прихвати.  

 Према оспореном члану 175. тачка 2. Закона о раду 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18), 

радни однос престаје кад радник наврши 65 година живота и 

најмање 15 година стажа осигурања.  
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 За оцјену основаности навода даваоца иницијативе од 

значаја су, по оцјени Суда, одредбе Устава којима се утврђује: 

да свако има право на рад и слободу рада, те да запосленима 

може престати радни однос противно њиховој вољи на начин 

и под условима који су утврђени законом и колективним 

уговором (члан 39. ст. 1 и 4), да се слободе и права остварују, а 

дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када 

је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих 

од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, радне односе 

(тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава) и да Народна скупштина 

доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 70. тачка 2). 

 Полазећи од наведених уставних принципа, који су од 

значаја за разматрање основаности навода даваоца иници-

јативе, Суд је оцијенио да је законодавац био овлашћен да, 

уређујући радне односе, уреди и питање престанка радног 

односа због испуњености услова законом прописане старосне 

доби и оствареног стажа осигурања, и то за све запослене у 

Републици Српској чији се радно правни статус уређује 

Законом о раду. Оспореном одредбом Закона о раду се, по 

оцјени Суда, не доводи у питање остваривање Уставом 

зајемченог права на рад са аспекта члана 39. став 1. Устава и 

то, прије свега, зато што Уставом није утврђена садржина 

права на рад, већ се према Уставу право на рад јемчи у складу 

са законом, што значи да се остварује на начин прописан 

законом, али и због тога што јемство на рад на значи да радни 

однос не може престати на начин и под условима предвиђеним 

законом. При томе, искључиво је ствар цјелисходне процјене 

законодавца на који начин ће уредити питање горње старосне 
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границе за престанак радног односа запосленом, а цјели-

сходност и оправданост појединих законских рјешења Устав-

ни суд, сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан 

да оцјењује.  

 Наводе даваоца иницијативе да је оспореном одредбом 

Закона о раду повријеђен члан 1. Протокола број 1 уз 

Европску конвенцију, којом је прописано да свако физичко и 

правно лице има право на несметано уживање своје имовине, 

те члан 23. Европске конвенције, којим је прописан мандат и 

разрјешење судија Европског суда за људска права, Суд није 

разматрао будући да у иницијативи нису наведени разлози и 

објашњења у чему би се састојала евентулане повреде ових 

одредаба Конвенције.  

 Оцјена уставности оспорене одредбе Закона о раду у 

односу на члан II/3. (к) Устава Босне и Херцеговине није у 

надлежности Уставног суда, који је према члану 115. Устава 

овлашћен, између осталог, да одлучује о сагласности закона са 

Уставом Републике Српске.  

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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 
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Број: У-38/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

26. фебруар 2020. године                              УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                         Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Нема повреде уставног права на рад у случају када 

законодавац на основу своје цјелисходне процјене одреди 

горњу старосну границу за престанак радног односа 

запосленом ради одласка у пензију, јер јемство на рад на 

значи да радни однос не може престати на начин и под 

условима предвиђеним законом. 
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Рјешење 

Број У-39/19 од 26. фебруара 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 22/20 

 

 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 

сједници одржаној 26. фебруара 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 

члана 66. став 2. Породичног закона („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Криста Ђукић из Горњег Липља, општина Теслић, дала 

је иницијативу за покретање поступка за оцјењивање устав-

ности одредбе члана 66. став 2. Породичног закона Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 

41/08 и 63/14). Наводи да је ова законска одредба несагласна 

са члановима 5, 36. и 48. Устава Републике Српске, чл. II/3.e), 

II/3.к)  Устава Босне и Херцеговине, те са чланом 6. став 1. 

Европске конвенције о заштити људских права и основних 

слобода (у даљем тексту: Конвенција), чланом 1. Протокола 1 

уз Конвенцију и чланом 14. Конвенције. Као разлог наводи да 

је право на развод лично право и да не може прећи на 

насљеднике, као ни да насљедници не би требали имати право 

да наставе започети поступак развода брака на основу 

преиначења тужбе промјеном тужбеног захтјева, којим би 
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захтијевали да Суд донесе утврђујућу пресуду да је тужба за 

развод брака била основана. Сматра да то води злоупотреби  

права, усљед које брачни супружник губи право на насље-

ђивање умрлог брачног супружника. Сматра да би другачијим 

законским рјешењем требало насљеднике упутити да покрену 

нови поступак. Такође тражи да Уставни суд обустави 

примјену члана 66. став 2. Породичног закона. 

У одговору на иницијативу Народна скупштина Репу-

блике Српске наводи да је уставни основ за доношење 

Породичног закона садржан у члану 36. Устава, Амандману 

XXXII члан 68. тач. 12. и 18. и члану 70. став 1. тачка 2. 

Устава. Наводи се да се иницијативом произвољно и непот-

пуно тумаче уставне одредбе, а да није тачно да  на основу 

оспорене законске одредбе права брачног супружника на 

развод брака прелазе на насљеднике. Истиче се да поднесена 

тужба за развод брака указује на то да постоји велика 

вјероватност да су односи између оставиоца и његовог брач-

ног супружника били толико поремећени да је међу њима 

престала заједница живота или да између њих више не постоји 

однос који према интенцији законодавца даје легитимитет 

брачном супружнику за насљеђивање оставиоца. Из тог 

разлога је законодавац прописао да насљедници имају право 

да наставе бракоразводни поступак тако што би преиначили 

тужбу захтијевајући да суд утврди  да је тужба за развод брака 

била основана. Насљедници имају правни интерес да, у 

случају да суд утврди да је тужба за развод брака била 

основана, наџивјели брачни супружник изгуби право на 

насљеђивање, што има посљедице на обим насљедног права 

насљедника. Смрћу једног брачног супружника брак престаје 

природним путем и гасе се сва лична права. Наставак 

бракоразводне парнице тако што ће суд одлучити о  осно-

ваности тужбе за развод брака, што утиче на насљедноправну 
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позицију наџивјелог брачног супружника, усаглашен је и са 

одредбама Закона о насљеђивању Републике Српске ( члан 24. 

став 2. тачка в). Истиче се да је циљ законодавца да се 

онемогући да наџивјели брачни супружник буде законски нас-

љедник само захваљујући чињеници да је у току брако-

разводне парнице, односно поступка за поништење брака, 

дошло до смрти тужиоца. У односу на наводе иницијативе о 

несагласности оспорене законске одредбе са чланом 14. 

Конвенције у вези са чланом 6. Конвенције и чланом 1. Прото-

кола 1 уз Конвенцију, у одговору се истиче да у оспореним 

законским одредбама нема основа за различито поступање по 

било којем од основа предвиђених чланом 14. Конвенције, 

пошто оспорени члан Закона ни једну страну на ставља у 

повољнији положај, те не доводи до дискриминације. С 

обзиром на то, нису нарушена ни права утврђена чланом 6. 

Конвенције о праву на приступ суду, нити се нарушава члан 1. 

Протокола 1 уз Конвенцију, тако што би се било којем лицу 

произвољно и неоправдано држава мијешала у имовину. 

Наводи се да само незадовољство одређеним законским 

рјешењем није уставноправно релевантно, те да није у 

надлежности  Уставног суда. Предлаже  се да Суд предметну 

иницијативу не прихвати. 

 Оспореним чланом 66. став 2. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 

63/14) прописано је да право на тужбу за поништење брака и 

за развод брака не прелази на насљеднике брачних 

супружника, али насљедници брачног супружника који је 

поднио тужбу могу наставити већ започети поступак ради 

утврђивања да је постојао основ за поништење, односно 

развод брака истицан до часа смрти тужиоца. 
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 У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе Суд је имао у виду одредбе Устава на чију повредусе 

указује иницијативом и то: да се Уставно уређење Републике 

темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права у 

складу са међународним стандардима (члан 5. став 1. алинеја 

1), да се брак и односи у браку и породици уређују законом 

(члан 36. став 2), да се права и слободе зајемчени овим 

уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1). Суд 

је, такође, имао у виду као релевантне и одредбе Устава на 

који се указује у одговору на иницијативу и то тачку 18. 

Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. 

Устава, којом је утврђено да  Република уређује и обезбјеђује 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом, 

као и одредбу члана 70. став 1. тачка 2. Устава  којим је 

утврђено да Народна скупштина доноси законе, друге прописе 

и опште акте. 

 Суд је имао у виду одредбе Конвенције на које се 

указује иницијативом. Одредбом члана 6. став 1. Конвенције 

прописано је, између осталог, да свако, током одлучивања о 

његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној 

оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу 

у разумном року пред независним и непристрастним судом, 

образованим на основу закона. Чланом 14. Европске конвен-

ције прописано је да се уживање права и слобода предвиђених 

у овој Конвенцији обезбјеђује  без дискриминације по било 

ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјеро-

исповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, веза с неком националном мањином, 

имовно стање, рођење или други статус. Чланом 1. Протокола 

1 уз Конвенцију је утврђено да свако физичко и правно лице 

има право на неометано уживање своје имовине. Нико не 

може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под 
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условима предвиђеним законом и општим начелима међу-

народног права. Претходне одредбе, међутим, ни на који 

начин не утичу на право државе да примјењује законе које 

сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у 

складу с општим интересима или да би обезбиједила наплату 

пореза или других дажбина или казни. 

 Ради цјеловитог сагледавања смисла оспорене законске 

одредбе, Суд је имао у виду и одредбе Закона о насљеђивању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 

и 82/19), према којима престаје право на насљеђивање  на 

основу закона   између брачних супружника разводом брака 

или поништењем брака (члан 24. став 1), као  и да супружник 

нема право на насљеђе: ако је оставилац поднио тужбу за 

развод брака, а послије смрти оставиочеве се утврди да је 

тужба била основана, ако његов брак са оставиоцем буде 

оглашен за непостојећи или буде поништен, послије смрти 

оставиочеве, из узрока за чије је постојање наџивјели 

супружник знао у вријеме закључења брака и ако је његова 

заједница живота са оставиоцем била трајно престала његовом 

кривицом или у споразуму са оставиоцем (члан 24. став 2). 

 Из одредби члана 36. став 2. Устава и тачке 18. 

Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. 

Устава, по оцјени Суда, произлази да је законодавац овлаћтен 

да уређује брак и односе у браку и породици. У складу са овим 

овлаћтењем, оспореним чланом 66. став 2. Породичног закона 

прописано је да насљедници могу наставити већ започети 

поступак развода или поништења брака ради утврђивања да је 

постојао основ за поништење, односно развод брака истицан 

до часа смрти тужиоца.  

 Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је норми-

рајући као оспореном одредбом члана 66. став 2. Породичног 

закона, законодавац поступао у оквиру својих уставних 
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овлашћења, због чега није дошло до повреде одредби на које 

се указује иницијативом и то члана 5. став 1. алинеја 1, члана 

36. став 2. и члана 48. став 1. Устава. Суд је цијенио да је 

брачни супружник увршћен у круг законских насљедника 

управо на основу укупног садржаја односа брачних супруж-

ника, који су, између осталог, и правне природе, што је разлог 

да се надживјели брачни супружник сматра законским нас-

љедником. Но, поднесена тужба за развод брака указује на 

чињеницу да су прије смрти оставиоца били знатно поре-

мећени односи брачних супружника или да је заједница 

живота већ била престала, па да је могуће да је престао основ 

из којега је произлазило право брачног супружника на 

насљеђивање. Престанак основа из којега је произлазило право 

брачног супружника на насљеђивање, по оспореној законској 

одредби,  наступа и по правоснажности пресуде о поништењу 

брака. Из тог разлога је, имајући у виду правни интерес 

насљедника, законодавац прописао право насљедника да могу 

наставити већ започети поступак развода или поништења 

брака ради утврђивања да је постојао основ за развод брака, 

односно поништење брака, истицан до часа смрти тужиоца. 

Наставак бракоразводне парнице по тужби оставиоца не 

доводи до престанка брака, који је већ престао смрћу 

оставиоца по сили закона (члан 44. став 1. Породичног 

закона), него омогућава да се одлучи о основаности поднесене 

тужбе за развод брака или поништење брака, што утиче на 

заштиту права из основа насљеђивања. Оспорена законска 

одредба спречава да надживјели брачни супружник постане 

законски насљедник само по основу чињенице смрти 

оставиоца, већ прописује да је нужно да се узме у обзир као 

релевантно да је оставилац поднио тужбу за развод брака или 

је прије смрти оставиоца била поднесена тужба ради 

поништења брака. Цитирано прописивање, према оцјени Суда, 
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представља одраз цјелисходне процјене законодавца у регули-

сању предметног правног питања, чију оправданост, сагласно 

члану 115. Устава, Суд није надлежан да цијени.  

 Суд је, такође, оцијенио да нормирањем из оспорене 

законске одредбе нису повријеђена права зајамчена чланом 6. 

став 1. Конвенције. Наиме, Породични закон, уколико није 

другачије одређено, у поступку у брачним споровима пред-

виђа примјену одредаба Закона о парничном поступку (члан 

78. Породичног закона), чиме је обезбијеђена вишестепеност у 

наведеним споровима, те је странкама осигуран поступак пред 

независним и непристрастним судом, у оквиру којег им је 

омогућено излагање и супротстављање аргумената, чиме су 

осигурани услови за остваривање права зајемчених чланом 6. 

став 1. Конвенције. Незадовољство даваоца иницијативе начи-

ном нормирања као оспореним чланом, те његов субјективни 

осјећај за право и правично који, погрешно, поистовјећује са 

правом на правично суђење у смислу члана 6. став 1. Кон-

венције ‒ нису од уставноправног значаја.  

 Такође, Суд је оцијенио да оспорени члан Закона није 

у супротности са чланом 1. Протокола 1. уз Конвенцију. Овај 

члан у себи садржи три јасно одређена правила, а то су 

принцип мирног уживања имовине, забрана произвољног и 

неоправданог одузимања имовине и право државе да контро-

лише коришћење имовине у складу са општим интересом, пу-

тем закона који она сматра неопходним за ову сврху. Оспо-

реном законском одредбом утврђује се могућност наставка 

започетог поступка ради утврђивања постојања основа за 

развод брака односно поништење брака од стране насљедника, 

у којем поступку се не ради о стицању или одузимању имо-

вине. Престанак брака може имати, између осталог, имо-

винскоправне посљедице, пошто се у оставинском поступку 

утврђује оставинска маса, круг насљедника и обим њиховог 
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насљедног права. Међутим, није могуће довести оспорену 

одредбу о парници по тужбеном захтјеву ради утврђења да је 

постојао правни основ за тужбу ради развода или поништења 

брака у контекст са чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију, јер 

се не ради о могућности повреде права на имовину, пошто се у 

овом судском поступку не расправља о имовини, а осим тога, 

очекивање евентуалне будуће имовине, у овом случају по 

основу насљеђивања, није имовина све до правоснажности 

одлуке суда у оставинском поступку. Имајући у виду наведено 

Суд је оцијенио да законодавац оспореном одредбом није 

створио било какву неједнакост, нити омогућио да се једном 

лицу произвољно и неоправдано одузима имовина у корист 

другог лица. 

 Надаље, Суд је оцијенио да, с обзиром на то да 

оспорена одредба Закона не прописује различит третман 

једнаких адресата, као и да се њоме не крше гаранције из 

члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола 1 уз 

Конвенцију, са којим гаранцијама се у иницијативи повезује 

гаранција из члана 14. Конвенције, не може бити ријечи ни о 

повреди права зајемчених чланом 14. Конвенције. 

 У складу са чланом 115. Устава није у надлежности 

Суда да цијени усаглашеност закона са Уставом Босне и 

Херцеговине. 

 Наводи иницијативе којима се указује на могуће друга-

чије уређење предметне материје, нису од уставноправног 

значаја. 

 Како је мериторно одлучено о уставности оспорене 

одредбе Породичног закона, Суд је оцијенио да је беспред-

метно разматрати захтјев даваоца иницијативе за обуставу 

њене примјене.  
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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, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-39/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

26. фебруар 2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 Одредба закона којом се насљедницима омогућава 

наставак бракоразводне парнице по тужби оставиоца ради 

заштите права по основу насљеђивања представља одраз 

цјелисходне процјене законодавца у регулисању предметног 

правног питања, чију оправданост Уставни суд није надле-

жан да цијени.  

 Оспорена одредба о праву на вођење парнице за 

развод или поништење брака не може се довести у вези са 

правом на имовину пошто се у овом судском поступку не 

расправља о имовини, већ о очекивању евентуалне будуће 

имовине које не ужива заштиту према релевантним 

уставним и конвенцијским одредбама. 
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Рјешење 

Број У-54/19 од 12. марта 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 30/20 

 

 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 12. марта 2020. године, д о н и о  ј е    

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за измјену и допуну Закона о парничном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 

74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Радован Аничић из Српца дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу  означену као "апелација" на 

Закон о парничном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) због, како  

наводи, несагласности са Уставом Босне и Херцеговине, 

Уставом Републике Српске, Европском конвенцијом за 

заштиту људских права и основних слобода, као и са самим 

собом.  Из садржине иницијативе и њене допуне произлази да 

једавалац иницијативе незадовољан одредбама  чл. 406. до 

413. предметног закона, које су у саставу поглавља 

"XXV‒Непоштовање суда" којима је, како се наводи, законо-

давац заштитио судије, али не и парничне странке у случају да 

им  због непоштовања процесне дисциплине настане штета. 
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Сматрајући да наведено прописивање није потпуно, давалац 

иницијативе предлаже да се поглавље XXV Закона  измијени и 

допуни тако да гласи "Непоштовање суда и процесне дисци-

плине" , а  да се послије  одредби чл. 406. до 413. Закона које, 

по његовом мишњењу, треба да остану, додају нове одредбе 

чл. 413а. и 413б. у тексту који наводи.      

 Полазећи од изложеног Суд је утврдио да давалац 

иницијативе не оспорава уставност одредаба чл. 406. до 413. 

Закона о парничном поступку, које су у саставу поглавља 

"XXV‒Непоштовање суда", већ тражи да се Закон о 

парничном поступку измијени и допуни новим одредбама и 

даје конкретан нови текст тих одредби како би ове, по 

његовом мишљењу, требало да гласе. Узимајући у обзир 

садржину исправке иницијативе, као и надлежност Уставног 

суда утврђену у члану 115. Устава Републике Српске, Суд је 

оцијенио да одлучивање о захтјеву за измјену и допуну општег 

акта није у његовој надлежности већ у надлежности доносиоца 

акта.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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-54/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

12. март 2020. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                   Мр Џерард Селман  
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 Будући да одлучивање о захтјеву за измјену и допуну 

општег акта није у надлежности Уставног суда већ у 

надлежности доносиоца акта, није прихваћена иницијати-

ва за покретање поступка за оцјењивање његове устав-

ности.  
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Рјешење 

Број У-63/19 од 12. марта 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 30/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 

61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 12. марта 2020. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање законитости Одлуке о усвајању измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгана Јовић из Горње Трнове, општина Угљевик, 

дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање законитости Одлуке о 

усвајању измјене Урбанистичког пројекта градског дијела 

града Угљевика ("Службени билтен Општине Угљевик" број 

2/19) због, како наводи, несагласности са чланом 38. став 3. 

тачка г) и ст. 8. и 11. и чланом 39. ст. 3. и 5. Закона о уређењу 

простора и грађењу  (Службени гласник Републике Српске" 

број 55/10). 

 У одговору на иницијативу који је доставила Скуп-

штина Општине Угљевик оспорена је, прије свега, аутен-

тичност потписа даваоца иницијативе, односно изражена 

сумња да лице које је наведено као давалац иницијативе није 
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њен потписник, већ да се ради о лицу које се лажно 

представља, те да усљед тога недостаје активна и пасивна 

легитимација наводног  даваоца иницијативе за учешће у 

поступку.  

 Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на 

иницијативу, Суд је дописом затражио од даваоца иницијативе 

да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 

92/12), потврди аутентичност свог потписа на наведеној 

иницијативи, односно да се изјасни да ли је наведено лице 

дало предметну иницијативу.   

 Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да је достава 

покушана, али је прималац непознат на означеној адреси, Суд 

је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу 

јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање по закону.   

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-63/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

12. март 2020. године                                 УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                      

                                                                  Мр Џерард Селман  
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 С обзиром на чињеницу да иницијатива за покре-

тање поступка за оцјењивање уставности нормативног 

акта није могла бити прецизирана, јер је подносилац 

иницијативе непознат на расположивој адреси, Уставни 

суд није прихватио исту иницијативу због непостојања 

процесних претпоставки за даљње вођење уставносудског 

поступка. 
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Рјешење 

Број У-5/19 од 20. маја 2020. године 

       „Службени гласник Републике Српске“ број51/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачка а), б) и д) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

одржаној 20. маја 2020. године, д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члан 35. Посебног колективног 

уговора за запослене у области социјалне заштите Репуб-

лике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

47/18) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

1/16 и 66/18). 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 25. став 1. Посебног колективног 

уговора за запослене у области социјалне заштите Репуб-

лике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

47/18). 

О б р а з л о ж е њ  е 

 

 Синдикална организација Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Бањалука поднијела је 28. јануара 2019. године 

Устаном суду Републике Српске приједлог, у форми иници-

јативе, за  оцјењивање уставности и законитости члана 25. став 

1. и члана 35. Посебног колективног уговора за запослене у 

области социјалне заштите Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 47/18), који су закључили 
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Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске и 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике 

Српске. Подносилац приједлога оспорава законитост одредби 

овог општег акта у односу на одредбе члана 9. став 1, члана 

132. став 1. тачка 2) и члана 141. став 1. тачка а) Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16). Образла-

жући наведено, подносилац приједлога истиче да право 

радника на накнаду трошкова превоза прописано Законом о 

раду није условљено раздаљином између сједишта послодавца 

и мјеста становања радника , те да доносилац предметног 

општег акта није могао прописати виши износ новчане казне 

од законом прописане висине новчане казне, као мјере за 

повреду радних обавеза и радне дисциплине. Због наведене 

несагласности са Законом, подносилац приједлога сматра да 

оспорене одредбе нису у сагласности са члановима 10. и 108. 

Устава Републике Српске.     

 У одговору Министарства здравља и социјалне заш-

тите Републике Српске оспорени су наводи подносиоца 

приједлога, те је између осталог наведено, да према члану 132. 

став 1. тачка 2. Закона о раду, послодавац раднику исплаћује 

накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка са 

посла, уколико превоз није организован од стране послодавца, 

да се сходно члану 132. став 2. овог закона, висина и начин 

остваривања примања из става 1. овог члана уређује колек-

тивним уговором, те да је у конкретном случају чланом 25. а у 

вези са чланом 24. предметног општег акта, прописана висина 

и начин остваривања примања на име трошкова превоза, 

сагласно поменутој законској одредби, као и да је чланом 141. 

Закона о раду прописано да се за повреду радне обавезе или 

непоштовање радне дисциплине у смислу чл. 179. став 2. и 3. 

овог закона, умјесто отказа уговора о раду, раднику може 

изрећи новчана казна у висини до 20 % основне плате радника 
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у мјесецу у коме је новчана казна изречена, у трајању до три 

мјесеца, што значи, да мјера отказа уговора о раду није 

изречена, већ је замјењена новчаном казном, док је оспореним 

чланом 35. овог колективног уговора прописано да се изречена 

мјера отказа уговора о раду дисциплинске комисије или 

послодавца може замијенити новчаном казном до 30 % плате 

радника у трајању до три мјесеца, па се тиме раднику дају већа 

права у смислу да се изречена мјера отказа уговора о раду 

замијени новчаном казном. Предлаже се да Суд приједлог не 

прихвати.  

 Синдикат здравства и социјалне заштите Републике 

Српске није доставио одговор на наводе из приједлога. 

 Посебан колективни уговор за запослене у области 

социјалне заштите Републике Српске („Службени гласник РС“ 

број 47/18), на основу члана 240. став 3. Закона о раду („ 

Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), закључили 

су Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске 

и Министарство здравља и социјалне заштите Републике 

Српске. 

 Оспореним чланом 25. став 1. овог колективног 

уговора прописано је да запослени има право на накнаду 

трошкова превоза из члана 25. став 1. тачка 2. колективног 

уговора уколико је мјесто становања запосленог удаљено од 

радног мјеста преко три километра, а највише 50 километара.   

 Оспореним чланом 35. овог колективног уговора 

прописано је да дисциплинска комисија по спроведеном 

поступку и утврђеном чињеничном стању обуставља поступак 

ако је наступила застара за покретање и вођење поступка, 

ослобађа радника одговорности или изриче мјеру престанка 

радног односа ако је радник учинио тежу повреду радне 

обавезе или новчане казне у висини до 30% од нето плате 

радника у трајању до три мјесеца (став 1), да послодавац може 
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мјеру престанка радног односа због теже повреде радне 

обавезе замијенити новчаном казном у висини до 30% од 

плате радника у трајању до три мјесеца, под условом да нису 

наступиле знатно теже посљедице за послодавца, да је степен 

одговорности радника несавјесни нехат и ако су утврђене 

олакшавајуће околности за радника, о чему доноси посебну 

одлуку на захтјев радника и дисциплинске комисије (став 2). 

 У поступку оцјењивања оспорених одредаба Посебног 

колективног уговора за запослене у области социјалне заштите 

Републике Српске Суд је узео у обзир и одредбе Устава на 

које се указује у приједлогу. Према члану 10. Устава 

Републике Српске сви грађани Републике равноправни су у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, социјално поријек-

ло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго 

увјерење, друштвени положај или друго лично својство. 

Такође, узето је у обзир и да је свакоме гарантовано право на 

рад и слободу рада и право на зараду, у складу са законом и 

колективним уговором (члан 39. став 1. и 5), а тачком 12. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република, између 

осталог, уређује и обезбјеђује радне односе и заштиту на раду, 

те члан 108. став 2. Устава којим је утврђено да прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 Законом о раду („Службени гласник Републике Срп-

ске“ бр. 1/16 и 66/18) уређују се радни односи, права, обавезе и 

одговорности из радног односа и други односи по основу рада 

у Републици Српској, ако посебним законом није другачије 

одређено, и прописује да се права,  обавезе и одговорности из 

радног односа уређују и колективним уговором, а правил-

ником о раду и уговором о раду само када је то овим законом 
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одређено (члан 1. став 1. и 4). Релевантним одредбама овог 

закона прописано је: да се колективним уговором закљученим 

између синдиката и послодавца у складу са законом уређују 

права, обавезе и одговорности из радног односа, начин и 

поступак њиховог остваривања и међусобни односи учесника 

колективног уговора (члан 3. став 1); да  колективни уговор и 

правилник о раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе 

којима се раднику дају мања права или утврђују неповољнији 

услови рада од права и услова који су утврђени законом, да се 

општим актом и уговором о раду могу да утврде друга или 

пропишу повољнија права и повољнији услови рада од оних 

утврђених овим законом, осим ако то законом није изричито 

забрањено (члан 9); да су одредбе општег акта које утврђују 

неповољнија права или неповољније услове рада од права и 

услова утврђених овим законом незаконите и умјесто њих се 

примјењују одредбе овог закона (члан 10. став 1); да посло-

давац раднику исплаћује накнаду трошкова превоза код 

доласка на посао и повратка с посла, уколико превоз није 

организован од стране послодавца, а висина и начин оства-

ривања примања из става 1. овог члана уређују колективним 

уговором (члан 132. став 1. тачка 2. и  став 2); да се за повреду 

радних обавеза и радне дисциплине раднику може изрећи 

једна од сљедећих мјера: писмено упозорење, новчана казна, 

престанак радног односа ( члан 140. став 1); да послодавац 

може раднику за повреду радне обавезе или непоштовање 

радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. и 3. овог закона 

да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да 

повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисци-

плине, није такве природе да раднику треба да престане радни 

однос, умјесто отказа уговора о раду, изрећи новчану казну у 

висини до 20% основне плате радника за мјесец у коме је 

новчана казна изречена, у трајању до три мјесеца, која се 
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извршава обуставом од плате, на основу одлуке послодавца о 

изреченој мјери (члан 141. став 1 тачка а). 

 Полазећи од наведених уставних и законских одредби 

Суд је утврдио да члан 35. Посебног колективног уговора за 

запослене у области социјалне заштите Републике Српске 

(„Службени гласник РС“ број 47/18) није у сагласности са 

Законом о раду, чиме је истовремено нарушено начело 

законитости из члана 108. Устава Републике Српске. Наиме, 

из садржаја цитираних одредби члана 140. став 1. и члана 141. 

став 1. тачка а) Закона о раду,  произлази да се раднику за 

повреду радне обавезе и радне дисциплине, у случајевима 

предвиђеним чланом 179. став 2. и 3. овог закона, може, као 

мјера, изрећи новчана казна у висини до 20% основне плате 

радника за мјесец у коме је изречена, у трајању до три мјесеца, 

под одређеним условима, те је одређен начин њеног 

извршења. Сходно томе, одређујући висину новчане казне на 

начин као оспореним чланом предметног колективног уговора, 

учесници у његовом закључивању су, Суд је оцјенио, изашли 

из законских оквира и за радника који је учинио повреду радне 

обавезе одредили другачију висину новчане казне од висине 

исте казне предвиђене Законом.      

 У погледу члана 25. став 1. Посебног колективног 

уговора за запослене у области социјалне заштите Републике 

Српске, Суд је оцијенио да оваквим нормирањем нису нару-

шене уставне и законске норме на које се указује  у 

приједлогу. По оцјени Суда, нормирањем као у оспореном 

члану није нарушен уставни принцип равноправности и 

једнакости грађана из члана 10. Устава, на који указује 

подносилац приједлога, јер се једнако односи на све запослене  

у истој правној ситуацији.Такође, по оцјени Суда, оспорена 

одредба је у сагласности са чланом 132. став 1. тачка 2. и став 

2. Закона о раду, којим је прописано да послодавац раднику 
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исплаћује накнаду трошкова превоза код доласка на посао и 

повратка са посла, уколико превоз није организован од стране 

послодавца, те да се висина и начин остваривања примања из 

става 1. овог члана уређују колектвним уговором, па тиме није 

дошло ни до повреде уставног принципа из члана 108. став 2. 

Устава. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, 

Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-5/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

20. мај 2020. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                      Мр Џерард Селман  

 

 

 

 С обзиром на то да су потписници колективног 

уговора оспореним одредбама прописали већи износ новчане 

казне која се може изрећи раднику у дисциплинском 

поступку од оне која је одређена релевантним одредбама 

закона, дошло је до повреде уставног начела законитости 

којим је одређено да прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом. 
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Рјешење 

Број У-24/19 од 20. маја 2020. године 

           „Службени гласник Републике Српске“ број 51/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

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

20. маја 2020. године, донио  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 28. тачка 3) Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 20/17 и 85/18).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник Општине Милићи поднио је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и 

законитости члана 28. став 3. тачке 1, 2. и 3. Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 20/17 и 85/18), који су закључили Министарство 

управе и локалне самоуправе и Синдикат управе Републике 

Српске. У приједлогу је оспорена норма погрешно означена, 

јер из његовог садржаја и навода о повреди закона произлази 

да се у суштини ради о члану 28. тачка 3) овог уговора. 

Предлагач наводи да оспорена одредба овог колективног 

уговора није у сагласности са чланом 124. став 2. Закона о 
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раду („Службени глсаник Републике Српске“ број 1/16), јер 

уводи ново право на накнаду, које није предвиђено овим 

законом, те у вези с тим указује на раније одлуке овог суда 

које се односе на исту накнаду. Такође сматра да оспорена 

норма није у складу са чланом 7. став 3. Закона о служ-

беницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), што је 

истовремено чини неуставном у смислу члана 108. став 2. 

Устава. Поред тога, у приједлогу се тражи да Суд, сходно 

одредби члана 58. Закона о Уставном суду Републике Српске, 

обустави од примјене оспорену норму члана 28. тачке 1, 2. и 3. 

Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске до доношења коначне одлуке о 

њеној уставности и законитости. 

 У одговору на приједлог који је доставило Мини-

старство управе и локалне самоуправе наводи се да је чланом 

7. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) прописано да се на права и дужности 

службеника која нису уређена овим или посебним законом 

или другим прописом примјењују Закон о раду, општи 

колективни уговор и посебни колективни уговор за запослене 

у области локалне самоуправе Републике Српске, те да према 

ставу 3. овог члана посебан колективни уговор закључују 

Министарство управе и локалне самоуправе и репре-

зентативни синдикат, у складу са општим прописима о раду. 

Надаље, у одговору се износи став да оспореним пропи-

сивањем није дошло до повреде Закона о раду, кад се узме у 

обзир чињеница да не постоји посебан закон који регулише 

плате и накнаде за запослене у органима јединице локалне 

самоуправе, те да је чланом 124. став 3. овог закона прописна 

могућност да се општим актом и уговором о раду могу 
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утврдити и други случајеви у којима радник има право на 

увећање плате. У односу на наводе приједлога о повреди члана 

7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе у одговору се истиче 

да предлагач није образложио из којих разлога сматра да је 

оспорена норма супротна овој законској одредби. 

 Синдикат управе Републике Српске у свом одговору на 

приједлог наводи да је чланом 9. став 2. Закона о раду 

прописано да се општим актом и уговором о раду могу 

утврдити друга или повољнија права и повољнији услови рада 

од оних утврђених законом, ако то законом није изричито 

забрањено. С обзиром на то да је оспореном одредбом 

предметног колективног уговора предвиђена одређена накнада 

плате, као друго, те уједно повољније право него што су она 

која су прописана Законом о раду, овај синдикат сматра да 

овакво нормирање није супротно том закону.          

 Посебан колективниуговор за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 20/17 и 85/18) закључили су Мини-

старство управе и локалне самоуправе и Синдикат управе 

Републике Српске на основу члана 7. став 3. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локал-

не самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16). Оспореним чланом 28. тачка 3) овог уговора прописано 

је да послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 

дјеловање на начин да омогући накнаду плате на основну 

плату предсједнику или повјеренику синдиката код посло-

давца у висини од: 10% ако синдикат има до 100 чланова 

(тачка 1), 12,5 % ако синдикат има преко 100 до 200 чланова 

(тачка 2) и 15% ако синдикат има преко 200 чланова (тачка 3).     

 

 



127 
 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног члана 28. тачка 3) предметног колективног уговора 

Суд је имао у виду да се Уставом Републике Српске сваком 

гарантује право на рад и слободу рада и право на зараду, у 

складу са законом и колективним уговором (члан 39. ст. 1. и 

5), те се јемчи слобода синдикалног организовања и дјеловања 

(члан 41). 

 Поред наведених уставних Суд је узео у обзир и 

релевантне норме Закона о раду („Службени глсаник 

Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18), којим су уређени радни 

односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и 

други односи по основу рада у Републици Српској, ако 

посебним законима није другачије одређено (члан 1. став 1). 

Овим законом је, између осталог, прописано: да се одредбе 

овог закона примјењују и на запослене у републичким 

органима, органима локалне самоуправе и јавним службама, 

ако посебним законима није другачије одређено (члан 2. став 

2), да се колективним уговором закљученим између синдиката 

и послодавца у складу са законом уређују права, обавезе и 

одговорности из радног односа, начин и поступак њиховог 

остваривања и међусобни односи учесника колективног 

уговора (члан 3. став 1), да је колективни уговор, у смислу 

овог закона, општи колективни уговор, посебни колективни 

уговор и колективни уговор код послодавца, којим се ближе 

уређују права по основу рада, обим права и начин и поступак 

њиховог остваривања, међусобни односи учесника у 

закључивању колективних уговора и друга питања од значаја 

за уређивање односа између радника и послодаваца који је 

обавезујући за послодавца и раднике који су код њега 

запослени (члан 7. став 1), да колективни уговор и правилник 

о раду (општи акти) и уговор о раду не могу да садрже 

одредбе којима се раднику дају мања права или утврђују 
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неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени 

законом (члан 9. став 1), да општим актом и уговором о раду 

могу да се утврде друга или пропишу повољнија права и 

повољнији услови рада од оних утврђених овим законом, осим 

ако то законом није изричито забрањено (члан 9. став 2), да се 

плата радника увећава и по основу отежаних услова рада, 

прековременог рада, рада ноћу, рада празником и другим 

данима у које се по закону не ради, те да се општим актом и 

уговором о раду могу утврдити и други случајеви у којима 

радник има право на увећање плате (члан 124. ст. 2. и 3), да 

радник има право на накнаду плате за вријеме одсуствовања са 

рада у случајевима предвиђеним овим законом, општим актом 

и уговором о раду (члан 129), да се законом, општим актом и 

уговором о раду ближе уређују остали случајеви и услови за 

остваривање права на накнаду плате, висина накнада, начин 

исплате и друга питања у вези са остваривањем права радника 

на накнаду плате (члан 130. став 1).  

 Поред тога, Законом о службеницима и намјештени-

цима у органима локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) уређена су права и дужности из 

радног односа службеника и намјештеника запослених у 

органима јединице локалне самоуправе. Чланом 7. став 1. овог 

закона прописано је да се на права и дужности службеника 

која нису уређена овим или посебним законом примјењују 

Закон о раду, општи колективни уговор и Посебни колективни 

уговор за запослене у области локалне самоуправе Републике 

Српске. Према члану 32. истог закона колективним уговором 

може да се утврди већи обим права од права која су утврђена 

овим законом, а у складу са овим законом и општим 

прописима о раду. 
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 Имајући у виду цитиране уставне и законске одредбе, 

Суд је оцијенио да оспорено прописивање из Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне само-

управе Републике Српске није супротно Закону о раду. Прије 

свега, Суд је утврдио да накнада из оспорене одредбе 

предметног колективног уговора, по својој правној природи, 

не представља увећање плате, као ни накнаду плате које 

уређује Закон о раду. Ради се, наиме, о посебној накнади за 

додатни ангажман на пословима предсједника или повјереника 

синдиката код послодавца, а који послови се обављају у 

оквиру радноправног статуса. Због тога је, по оцјени Суда, 

неосновано позивање предлагача на члан 124. Закона о раду, 

којим је уређено питање увећања плате, јер се ово увећање 

остварује у оквиру послова редовног радног мјеста, по 

одређеним, Законом прописаним основима. Исто тако, оспо-

рена накнада се не може сматрати ни накнадом плате у смислу 

Закона о раду, с обзиром на то да из одредбе члана 129. овог 

закона јасно произлази да се накнада плате исплаћује у 

случајевима одсуствовања са рада.  

 Међутим, Закон о раду, који је, како из наведеног 

произлази, једини релевантан пропис у конкретном случају јер 

не постоји посебан закон који уређује питање плата и наканда 

у јединицама локалне самоуправе, одредбом члана 9. став 2. 

даје могућност да се општим актом, што је према ставу 1. ове 

законске норме и оспорени колективни уговор, утврде и друга 

права у односу на она која су предвиђена овим законом. У 

складу са овом нормом су, по оцјни Суда, учесници у 

закључивању Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске, уређујући 

питање обезбјеђивања услова за дјеловање синдиката, оспо-

реним чланом 28. тачка 3) прописали посебну накнаду за рад 

предсједника или повјереника синдиката код послодавца. Суд 
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је оцијенио да оваквим нормирањем није нарушено уставно 

начело законитости, односно да је у оквиру овлашћења које је 

нормом члана 9. став 2. овог закона законодавац дао учес-

ницима у закључивању колективних уговора да пропишу и 

друга права, поред оних предвиђених законом, уколико то 

законом није изричито забрањено. Осим тога, Суд сматра да је 

оспорено прописивање и у функцији унапређења синдикалног 

дјеловања у јединицама локалне самоуправе. 

 Како су наводи приједлога којима се указује на повре-

ду члана 7. став 3.  Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима локалне самоуправе („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број 97/16) паушални и не садрже обазложење 

у чему се огледа повреда ове законске одредбе, Суд ове наводе 

није разматрао.  

 С обзиром на то да је овом одлуком коначно одлучено 

о уставности и законитости оспореног члана 28. тачка 3) 

Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске, Суд сматра да је беспредметно 

разматрати захтјев предлагача за обуставу од примјене ове 

норме до окончања овог усатвносудског поступка.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке.  

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, 

Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

  Број: У-24/19                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

  20. мај 2020. године                              УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                              Мр Џерард Селман  



131 
 

 

 Норма колективног уговора којом је прописана ис-

плата посебне накнаде за рад предсједника или повјереника 

синдиката код послодавца није нарушила уставно начело 

законитости, јер је законодавац учесницима у закључивању 

колективних уговора дао могућностда пропишу и друга 

права, поред оних предвиђених законом, уколико то законом 

није изричито забрањено. 
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Рјешење 

Број У-33/19 од 20. маја 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 51/20 

  

 Уставни суд Републике Српске на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5, 42. став 1. и члана 

61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 20. маја 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 9. став 1. тачка 2. подтачка 3. и тачка 3. 

подтачка 2. Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/19 и 105/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Радо Игњатовић, Зденка Лукић, Радо Босић, Коса 

Митровић, Мара Ђокић, Недељко Радић, Мара Гуњевић сви из 

Шамца, које заступају Нада Милић и Милош Ђурић – 

Заједничка адвокатска канцеларија из Градачца, дали су 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 9. став 1. тачка 2. подтачка 3. и тачка 3. подтачка 2. 

Закона о платама запослених у основним и средњим школама 

и ђачким домовима у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 11/19). У суштини, даваоци иниција-

тиве сматрају да су, прописивањем из оспорених законских 

одредаба, наставници са вишом школском спремом доведени у 
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неравноправан положај у односу на наставнике са високом 

школском спремом којима је одређен виши платни коефи-

цијент, иако и једни и други обављају исти рад, те имају исту 

врсту одговорности. Истиче се да, сагласно члану 104. став 1. 

Закона о основном васпитању и образовању, у вези са чланом 

4. став 1. тачка 21. истог закона, за обављање послова 

наставника није потребан студијски програм са остварених 

240 ЕЦТС бодова, због чега је, супротно наведеним законским 

одредбама, оспореним прописивањем успостављена катего-

рија наставника коју Закон о основном васпитању и обра-

зовању не познаје. Утврђивањем већих платних коефицијената 

за наставнике са високом школском спремом се, према 

мишљењу давалаца иницијативе, угрожавају стечена права 

наставника са вишом школском спремом, јер су се они 

образовали прије 2006. године када није био прописан 

четверогодишњи студијски програм као услов за рад у 

основним школама. Различито вредновање истог рада у 

супротности је и са чланом 120. став 2. Закона о раду. 

Узимајући у обзир изложено, даваоци иницијативе сматрају да 

оспорене одредбе Закона Суд треба цијенити у односу на чл. 

10, 39. став 5, чл. 49. и 108. Устава Републике Српске.  

 Народна скупштина Републике Српске доставила је 

Суду одговор којим су наводи из иницијативе оцијењени као 

неосновани, те засновани на погрешном тумачењу Устава. 

Истиче се да се оспорене законске одредбе једнако односе на 

субјекте у истим ситуацијама, те да је оваквим нормирањем, 

цијенећи разлоге цјелисходности и јавног интереса, законо-

давац успоставио баланс између законске мјере и циља који се 

жели постићи, због чега је оспорено прописивање у саглас-

ности са чл. 10. и 39. Устава. Наводи се да је у надлежности 

законодавца да прописује платне коефицијенте за поједина 

радна мјеста, док није у надлежности Уставног суда да о томе 
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одлучује. Такође, није у надлежности Суда да цијени ускла-

ђаност оспореног прописивања са Законом о раду.  

 Чланом 9. Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/19) запослени 

у наведеним установама су разврстани у платне групе и 

подгрупе, те су оспореном тачком 2. подтачка 3. овог члана у 

другу платну групу, треће платне подгрупе, разврстани 

наставник, библиотекар, секретар, рачуновођа (висока стручна 

спрема) са платним коефицијентом 11,23, док су оспореном 

тачком 3. подтачка 2. истог члана Закона у трећу платну групу, 

друге платне подгрупе, разврстани наставник, учитељ (са 

завршеном учитељском школом и стручни учитељ музичке и 

ликовне културе), (виша стручна спрема) са платним 

коефицијентом 10,04. 

 Суд је, прије свега, утврдио да је, након подношења 

иницијативе, оспорени члан 9. тачка 2. подтачка 3. и тачка 3. 

подтачка 2. Закона о платама запослених у основним и сред-

њим школама и ђачким домовима у Републици Српској 

престао да важи ступањем на снагу Закона о измјенама и 

допуни Закона о платама запослених у основним и средњим 

школама и ђачким домовима у Републици Српској („Служ-

бени гласник Републике Српске“ број 105/19), тако што је 

одредбом члана 1. Закона о измјени и допуни Закона оспорени 

члан 9. Закона измијењен, између осталог, и у оспореном 

дијелу, и то у погледу висине коефицијената. 

 Важећи члан 9. тачка 2. подтачка 3. и тачка 3. подтачка 

2. Закона о платама запослених у основним и средњим шко-

лама и ђачким домовима у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 11/19 и 105/19) на суштински 

једнак начин уређује предметну материју, те су тако у другу 

платну групу, треће платне подгрупе разврстани наставник, 
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библиотекар, секретар, рачуновођа (висока стручна спрема) са 

платним коефицијентом 12,05 (тачка 2. подтачка 3), док су у 

трећу платну групу, друге платне подгрупе разврстани 

наставник, учитељ (са завршеном учитељском школом и 

стручни учитељ музичке и ликовне културе), (виша стручна 

спрема) са платним коефицијентом 11,05. 

 Полазећи од наведеног Суд је, на основу члана 42. став 

1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), проширио 

поступак оцјењивања уставности и на измјене оспорених 

одредаба члана 9. Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 

које су објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“ 

број 105/19. 

 У поступку оцјењивања оспорених одредаба Закона 

Суд је имао у виду одредбе тачака 12. и 18. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, а према којима Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, радне односе, запошљавање, образовање, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Такође, 

Суд је узео у обзир и  одредбе Устава на чију повреду се 

указује иницијативом и то: члан 10. Устава према којем су 

грађани Републике равноправни у слободама, правима и 

дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припад-

ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-

вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 

положај или друго лично својство, члан 39. став 5. Устава, 

према којем свако по основу рада има право на зараду у 

складу са законом и колективним уговором,  члан 49. Устава 

којим је утврђено да се слободе и права остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу устава, осим када је 
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Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од 

њих утврђују законом и члан 108. Устава прама коме закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  

 Сагласно наведеним уставним одредбама, законодавац 

је, по оцјени Суда, поступајући у оквиру својих овлашћења, 

Законом о платама запослених у основним и средњим шко-

лама и ђачким домовима у Републици Српској, као посебним 

законом, уредио начин утврђивања плата запослених у овим 

установама. Тако је чланом 5. став 2. овог закона утврђено да 

су начин обрачуна и исплата плата јединствени за запослене, а 

зависе од радног мјеста, платне групе и платне подгрупе, те је 

чланом 6. Закона прописано да се основна плата обрачунава и 

исказује мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту 

и одговарајућој платној групи и платној подгрупи (став 1), као 

и да је основна плата из става 1. овог члана производ цијене 

рада као израза вриједности за најједноставнији рад и коефи-

цијента утврђеног према платној групи и платној подгрупи 

(став 2). 

 Како из наведеног произлази, платни коефицијент је 

један од елемената на основу којих се утврђује висина плате 

запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима и у зависности је од платне групе и подгрупе у коју 

су сврстана запослена лица, а поред стручне спреме, одражава 

и друге различите факторе као што су сложеност послова, 

одговорност, услове рада и др. Као што је већ истакнуто, 

према Уставу, Република уређује и обезбјеђује радне односе и 

образовање, а Устав гарантује зараду по основу рада, на 

основу закона и колективног уговора, дакле не одређује обим 

овог права. Из наведеног произлази да је законодавцу 

остављено на диспозицију да уреди начин и елементе за 
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обрачун плате запослених грађана, због чега је овлашћен да 

платним коефицијентима вреднује послове и радне задатке 

које обављају лица на одређеним радним мјестима. Суд сматра 

да је ствар цјелисходне процјене и опредјељења законодавца 

на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених принципа, 

прописати висину платних коефицијената за поједине платне 

групе и подгрупе запослених, односно како ће вредновати 

поједина радна мјеста, а оцјена цјелисходности законских 

рјешења, према члану 115. Устава Републике Српске, није у 

домену уставносудске контроле. 

 С обзиром на изложено Суд је оцијенио да се оспорене 

законске одредбе не могу доводити у питање са аспекта члана 

39. став 5. и члана 49. Устава, а како то чине даваоци ини-

цијативе. 

 Надаље, Суд је утврдио да у конкретном случају није 

дошло до повреде гарнција из члана 10. Устава јер се оспорене 

одредбе Закона подједнако односе на све запослене из исте 

платне групе, односно подгрупе. Уставно начело равноправ-

ности не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ 

гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим или 

истоврсним правним ситуацијама приликом реализације одре-

ђених права и обавеза. У конкретној правној ствари, даваоци 

иницијативе неосновано пореде лица која су, на основу 

различитог нивоа стручне спреме, сврстана у различите платне 

групе, односно подгрупе, чиме у однос узајамности доводе 

различите категорије субјеката права који се не налазе у истим 

или истоврсним правним ситуацијама.  

 Према члану 115. Устава није у надлежности овог суда 

да оцјењује сагласност оспореног законског прописивања са 

одредбама Закона о основном васпитању и образовању и 

Закона о раду, а како то предлажу даваоци иницијативе, јер се 

ради о актима истог доносиоца који имају исту правну снагу.    
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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, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, 

Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-33/19                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

20. мај 2020. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                  

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Имајући у виду да је законодавцу остављено на 

диспозицију да уреди начин и елементе за обрачун плате 

запослених, ствар је његове цјелисходне процјене и опре-

дјељења на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених 

принципа, прописати висину платних коефицијената за 

поједине платне групе и подгрупе запослених, а оцјена 

цјелисходности законских рјешења није у домену уставно-

судске контроле. 
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Одлука 

Број У-68/19 од 20. маја 2020. године 

            „Службени гласник Републике Српске“ број 51/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана члана 57. тачка б), члана 60. 

став 1. тачке а), б) и 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 

20. маjа 2020. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члан 11. став 1. тачка 8) и став 2. у 

дијелу који гласи: „...а додјелом неповратних новчаних 

средстава само у висини разлике између износа наплаћене 

ратне нематеријалне штете и износа из члана 6. ове 

уредбе.“ Уредбе о стамбеном збрињавању породица погину-

лих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске ("Службени гласник Репуб-

лике Српске“ број 26/19) нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о правима бораца, војних инва-

лида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбин-

ског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).  

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 7. ст. 2. и 3. и члана 11. став 2. у 

дијелу који гласи:“Лице које је наплатило ратну штету у 

износу мањем од 30.000 КМ или има право на наплату 

ратне штете у истом износу по основу правоснажне 

пресуде, односно поравнања склопљеног у складу са 

прописом којим се уређује област накнаде штете настале у 
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периоду ратних дејстава може остварити право на стам-

бено збрињавање додјелом стамбене јединице...“ уредбе из 

става 1. ове одлуке. 

 Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и 

законитости члана 7. став 1. у дијелу који гласи: “... ако је у 

поступку ревизије рјешења о утврђеном статусу дата 

сагласност на то рјешење“ уредбе из става 1. ове одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Републичка организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске 

поднијела је Уставном суду Републике Српске приједлог за 

оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 3. и 

члана 11. став 1. тачка 8) и став 2. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19), коју је 

донијела Влада Републике Српске. У погледу норми члана 7. 

ст. 2. и 3. предметне уребе у приједлогу се износи став да је 

оспорено прописивање супротно Закону о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), јер овим законом 

право на предност у стамбеном збрињавању није ограничено 

годинама живота чланова породице погинулог борца. Овим 

одредбама Уредбе Влада је, по мишљењу предлагача, 

прекорачила своја уставна овлашћења и нарушила одредбу 

члана 69. став 2. Устава, јер је на битно другачији начин, у 

односу на наведени закон, прописала услове за остваривање 

статуса и права на стамбено збрињавање ове категорије 

грађана. Оспоравајући одредбе члана 11. став 1. тачка 8) и став 
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2. ове уредбе, предлагач истиче да се остваривање права на 

стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида не може ограничавати у случају да су ова 

лица реализовала накнаду по основу ратне штете, јер се ради о 

два различита права. Оваквим прописивањем је, како се 

наводи, нарушено уставно право грађана на социјалну правду 

(члан 5. алинеја 3 Устава), равноправност и једнакост пред 

законом (члан 10), посебна заштита омладине, жена и 

инвалида (члан 40. став 3),  као и начело да је свако дужан да 

се придржава Устава и закона (члан 45. став 1).  

 Накнадно, Дмитар Татић из Бање Луке, кога заступа 

Мила Балтић, адвокат из Бање Луке, дао је овом суду 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

и законитости члана 7. став 1. исте уредбе у дијелу који гласи 

“... ако је у поступку ревизије рјешења о утврђеном статусу 

дата сагласност на то рјешење“. Давалац иницијативе сматра 

да према овој норми ратни војни инвалиди за које није 

окончан поступак ревизије рјешења о утврђеном статусу не 

могу остварити право на стамбено збрињавање. Образлажући 

овај став, иницијатор указује на одребу члана 98. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, те 

наводи да ратни војни инвалид који није изјавио жалбу на 

рјешење којим је утврђен његов статус не може по сопственој 

иницијативи исходити окончање поступка ревизије тог 

рјешења, јер поступак ревизије покреће и окончава искључиво 

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите на основу 

сопствене дискреције. Оваквим прописивањем су, како се 

даље наводи, ратни војни инвалиди за које ово министарство 

није окончало поступак ревизије рјешења стављени у 

неповољнији положај у осносу на оне ратне војне инвалиде за 

које је поступак ревизије завршен. Због тога је, по мишљењу 
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даваоца иницијативе, чланом 7. став 1. ове уредбе, у 

оспореном дијелу, дошло до повреде члана 10. Устава 

Републике Српске, члана 14. Конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода и члана 1. Протокола број 12. уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. 

Истовремено, иницијатор сматра да је Влада у конкретном 

случају прекорачила своја овлашћења и преузела законодавну 

власт, јер је прописала услове за остваривање права на 

стамбено збрињавање које није предвидио Закон о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 

 У одговору на приједлог који је доставила Влада 

Републике Српске наводи се да је чланом 75. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске дато 

овлашћење Влади да својим актом-уредбом пропише начин, 

услове, критеријуме и поступак за остваривање права на 

стамбено збрињавање чланова породице погинулог борца и 

ратног војног инвалида. Због тога, како се истиче, није 

основана тврдња предлагача да је Влада на битно другачији 

начин у односу на Закон уредила услове за стамбено 

збрињавање, јер Законом ови услови нису ни прописани. У 

одговору се, надаље, указује на то да је концепција Уредбе да 

се брачном супружнику и дјеци погинулог борца додјељује 

једна, по структури одговарајућа стамбена јединица, или 

јединствен износ неповратних новчаних средстава који 

подразумијева стамбено збрињавање свих чланова уже 

породице погинулог борца. У погледу норми члана 7. ст. 2. и 

3. доносилац Уредбе наводи да, аналогно одредби члана 63. 

став 1. тачка б) Закона којом је предвиђено да дјеца погинулих 

бораца остварују право на породичну инвалиднину до 

навршених 18 година живота, односно до краја редовног 



143 
 

школовања, а најкасније до навршених 26 година живота, 

овим одредбама Уредбе је дјеци погинулих бораца дата 

могућност остваривања права на стамбено збрињавање под 

истим условима у погледу година живота, односно шко-

ловања. Овакво прописивање је, како се истиче, резултат 

цјелисходне процјене доносиоца Уредбе у погледу услова за 

стамбено збрињавање дјеце погинулих бораца. У односу на 

оспорени члан 11. став 1. тачка 8) и став 2. Уредбе, у одговору 

се наводи да је приликом овог прописивања Влада имала у 

виду да се средства за стамбено збрињавање, као и за исплату 

ратне штете обезбјеђују из Буџета Републике Српске, те да су 

стамбено незбринута лица која су наплатила ратну штету или 

је извјесно да ће је наплатити у износу како је предвиђено 

оспореним одредбама Уредбе, имала или имају могућност да 

се самостално стамбено збрину. Такође, износи се став да се 

ове норме не могу сматрати дискриминаторним, јер се право 

на стамбено збрињавање по Уредби осварује под истим 

условима за лица која се налазе у истој правној ситуацији.  

 У одговору на иницијативу којом је оспорен дио члана 

7. став 1. предметне уредбе, Влада Републике Српке наводи да 

је чланом 98. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске прописано да првостепена рјешења којима 

се признаје статус подлијежу ревизији, због чега је овом 

одредбом као услов за остваривање права на стамбено 

збрињавање предвиђена сагласност у поступку ревизије 

рјешења о утврђеном статусу. Такође се износи став да 

давалац иницијативе на погрешан начин тумачи оспорену 

норму члана 7. став 1. Уредбе, па стога и изводи погрешан 

закључак о повреди члана 10. Устава. Наиме, како истиче 

доносилац овог акта, предметна одредба не забрањује 

подношење захтјева за стамбено збрињавање и лицима са 
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утврђеним статусом ратног војног инвалида код којих није 

извршена ревизија рјешења о утврђеном статусу, јер се 

приликом одлучивања о захтјевима тих лица ревизија прво-

степених рјешења појављује као претходно питање у поступку 

стамбеног збрињавања, од чијег исхода зависи остваривање 

тог права. Због тога не постоји различит третман лица са 

истим статусом, јер је сагласност на рјешење о утврђеном 

статусу у поступку ревизије, без обзира на то да ли је ревизија 

извршена прије подношења захтјева за стамбанео збрињавање 

или након тога, основни услов за остваривање овог права свих 

лица на које се односи ова норма.  

 Рјешењем број У-68/19 од 18. децембра 2019. године 

Суд је спојио приједлог и иницијативу ради вођења 

јединственог поступка, припајајући иницијативу број У-105/19 

приједлогу који је евидентиран под бројем У-68/19. 

 Уредбу о стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Срп-

ске“ број 26/19) донијела је Влада Републике Српске на основу 

чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 118/08). Оспореним одредбама ове уредбе прописано је: 

да право на стамбено збрињавање по овој уредби могу 

остварити лица којима је рјешењем надлежног органа утврђен 

статус члана породице погинулог борца или статус ратног 

војног инвалида, ако је у поступку ревизије рјешења о 

утврђеном статусу дата сагласност на то рјешење (члан 7. став 

1), да дијете погинулог борца које је на дан смрти родитеља по 

основу кога има утврђен статус било малољетно може 
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остварити право на стамбено збрињавање самостално ако то 

право није користио нико од чланова уже породице погинулог 

борца (члан 7. став 2), да изузетно од одредбе става 2. овог 

члана, право на стамбено збрињавање може остварити и дијете 

погинулог борца које је на дан смрти другог родитења било на 

редовном школовању, ако то право није користио нико од 

чланова уже породице погинулог борца (члан 7. став 3), да се 

сматра да је лице из члана 7. ове уредбе стамбено збринуто ако 

је наплатило ратну штету у износу преко 30.000 КМ или има 

право на наплату ратне штете у истом износу по основу 

правоснажне пресуде или поравнања склопљеног у складу са 

прописом којим се уређује област накнаде штете настале у 

периоду ратних дејстава (члан 11. став 1. тачка 8), да лице које 

је наплатило ратну штету у износу мањем од 30.000 КМ или 

има право на наплату ратне штете у истом износу по основу 

правоснажне пресуде, односно поравнања склопљеног у 

складу са прописом којим се уређује област накнаде штете 

настале у периоду ратних дејстава може остварити право на 

стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, а додјелом 

неповратних новчаних средстава само у висини разлике 

између износа наплаћене ратне нематеријалне штете и износа 

из члана 6. ове уредбе (члан 11. став 2).   

 Поднеском од 5. марта 2020. године Дмитар Татић је, 

путем пуномоћника Миле Балтић, адвоката из Бање Луке, 

повукао иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 7. став 1. оспорене уредбе у 

дијелу који гласи: “... ако је у поступку ревизије рјешења о 

утврђеном статусу дата сагласност на то рјешење“.  Имајући у 

виду наведено Суд је, на основу члана 57. тачка б) Закона о 

Уставном суду Републике Сроске, одлучио да у овом дијелу 

обустави поступак.  
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 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

преосталих оспорених одредаба Уредбе о стамбеном збри-

њавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске Суд је имао 

у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи на социјалној правди 

(члан 5. алинеја 3); да омладина, жене и инвалиди имају 

посебну заштиту (члан 40. став 3); да републички органи, у 

оквиру Уставом утврђених права и дужности Републике, 

утврђују политику, доносе и извршавају законе, друге прописе 

и опште акте, врше заштиту уставности и законитости (члан 

67. став 1); да Република, поред осталог, уређује и обезбјеђује 

борачку и инвалидску заштиту (тачка 12. Амандмана XXXII, 

којим је замијењен члан 68. Устава).  

 Законом о Влади Републике Српске („Службени глас-

ник Републике Српске“ број 118/08) прописано је да извршну 

власт у Републици Српској, у складу са Уставом, врши Влада 

Републике Српске (члан 1. став 1), а у дјелокругу послова 

Владе утврђено је да доноси уредбе, одлуке, смјернице, 

инструкције, рјешења, закључке и друге опште и појединачне 

акте за извршавање закона (члан 15. тачка г), као и да се 

уредбом ближе уређују односи од значаја за извршавање 

закона, утврђују начела унутрашње организације министар-

става и других републичких органа управе и формирају 

стручне службе Владе (члан 43. став 2). 

 Поред тога, Суд је у конкретном случају узео у обзир и 

релевантне одредбе Закона о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12), којим је прописано: да у права војних 

инвалида спада, поред осталог, предност у стамбеном збриња-

вању (члан 39. тачка з), да ратни војни инвалиди имају 
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предност у стамбеном збрињавању у односу на борце, у складу 

са уредбом Владе (члан 55), да члан породице погинулог 

борца има право на предност у стамбеном збрињавању (члан 

60. тачка ј), да чланови породице погинулог борца имају 

предност у стамбеном збрињавању у односу на друга лица која 

немају тај статус, у складу са уредбом Владе (члан 75).  

 На основу наведених уставних и законских одредаба, 

Влада Републике Српске је, по оцјени Суда, била овлашћена 

да донесе оспорену уредбу, којом је, са циљем извршавања 

релевантних одредаба Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске, ближе уредила начин, услове, 

критеријуме и поступак за стамбено збрињавање лица са 

статусом члана породице погинулог борца и ратног војног 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

 Оцјењујући уставност и законитост одредбе члана 7. 

ст. 2. и 3. Суд је утврдио да оваквим прописивањем Влада није 

прекорачила своја уставна и законска овлашћења, те да није 

доведено у питање начело подјеле власти из члана 69. Устава, 

како то сматра предлагач. Наиме, чланом 60. тачка ј) Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као 

једно од права чланова породице погинулог борца утврђено је 

и право на предност у стамбеном збрињавању. Према члану 

70. овог закона, чланови породице погинулог борца имају 

предност у стамбеном збрињавању у односу на друга лица која 

немају тај статус, у складу са уредбом Владе. С обзиром на то 

да Законом нису прописани услови, начин, критеријуми и 

поступак за стамбено збрињавање породица погинулих 

бораца, законодавац је дао овлашћење Влади да, са циљем 

спровођења законских одредаба које предвиђају право на 

стамбено збрињавање породица погинулих бораца, својим 



148 
 

општим актом уреди сва питања од значаја за реализацију овог 

права. Начин на који је ово питање уређено оспореним 

нормама члана 7. ст. 2. и 3. предметне уредбе, по оцјени Суда, 

представља одраз цјелисходне процјене њеног доносиоца и 

политике у уређивању ове материје, те није супротан општим 

начелима на којима се заснива Закон о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске. Из наведених разлога, Суд 

налази да у конкретном случају није нарушено уставно начело 

подјеле власти, јер приликом оспореног прописивања Влада 

није изашла из оквира својих уставних и законских овлаш-

ћења. 

 Оцјењујући уставност и законитост одредаба члана 11. 

став 1. тачка 8) и став 2. оспорене уредбе Суд је утврдио да 

члан 11. став 1. тачка 8) и став 2. у дијелу који гласи: „...а 

додјелом неповратних новчаних средстава само у висини 

разлике између износа наплаћене ратне нематеријалне штете и 

износа из члана 6. ове уредбе.“ нису у сагласности са Законом 

о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.  

 Наиме, право на стамбено збрињавање је једно од 

права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

које је предвиђено наведеним законом. С друге стране, право 

на накнаду ратне штете уређено је Законом о остваривању 

права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у 

периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. 

године („Службени гласник Републике Српске“ бр. 103/05, 

1/09, 49/09 и 118/09). Овим законом дефинисана је ратна штета 

тако што је прописано да се накнада материјалне штете 

настале у периоду ратних дејстава остварује по основу 

мобилисаних или одузетих материјално-физичких средстава и 

опреме, те испоруке материјала, производа и робе и извр-
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шених услуга за потребе одбране, док право на нематеријалну 

шетету имају физичка лица која су у периоду од 20. маја 1992. 

до 19. јуна 1996. године претрпјела физичке или душевне 

болове због умањења животне активности, нарушености или 

страха, као и због смрти блиског лица. Дакле, како из наве-

деног произлази, право на стамбено збрињавање адресата 

оспорене уредбе и право на накнаду ратне штете су потпуно 

различита права која се остварују по различитим, законом 

прописаним основима. Због тога се, по оцјени Суда, подзакон-

ским актом не могу доводити у везу на начин да се оства-

ривање једног права – права на стамбено збрињавање, ускра-

ћује уколико је реализовано друго право, односно право на 

накнаду ратне штете.  

 Оваква ограничења и условљавање приликом оствари-

вања права на стамбено збрињавање породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида не предвиђа Закон о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, због чега је 

Суд оцијенио да је оспореним прописивањем нарушено начело 

законитости из члана 108. Устава Републике Српске. Одредба 

члана 11. став 2. ове уредбе у преосталом дијелу, по оцјени 

Суда, није супротна наведеном закону, јер не ускраћује право 

на стамбено збрињавање лицима која су остварила право на 

наплату ратне штете.   

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке.  

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, 

Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  
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Број: У-68/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

20. мај 2020. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                      Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Будући да су право на стамбено збрињавање и право 

на накнаду ратне штете потпуно различита права која се 

остварују по различитим, законом прописаним условима, 

она се уредбом, као подзаконским актом, не могу доводити 

у везу на начин да се остваривање једног права – права на 

стамбено збрињавање, ускраћује уколико је реализовано 

право на накнаду ратне штете, тако да је оспореним 

прописивањем из уредбе нарушено уставно начело зако-

нитости. 

 С обзиром на то да је законодавац дао овлашћење 

Влади да, са циљем спровођења законских одредаба, својим 

општим актом уреди сва питања од значаја за реализацију 

права на стамбено збрињавање, услови, начин, критеријуми 

и поступак остварења овог права представља одраз цјели-

сходне процјене и политике у уређивању ове материје, те 

није супротан општим начелима на којима се заснива 

закон. 
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Рјешење 

Број У-84/19 од 20. маја 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 51/20 

 

 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 дана 20. маја 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

плану парцелације за урбано подручје града Челинца број: 

01-363-1/90 од 23.03.1990. године („Службени гласник 

општине Челинац“ број 2/90). 

 

Образложење 

 

 Дане Пашалић из Челинца дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости провођења Одлуке о 

Плану парцелације за урбано подручје града Челинца број: 01-

363-1/90 од 23.03.1990. године („Службени гласник општине 

Челинац“ број 2/90). Давалац иницијативе сматра да надлежни 

орган Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове Републике Српске није правилно примијенио одредбе 

предметне Одлуке у поступку цијепања одређених парцела, па 

тиме ни одредбе Закона о просторном уређењу („Службени 

лист СР БиХ“ бр.9/87, 23/88 и 24/89). У том смислу тражи да 

Суд наложи надлежном органу да изврши цијепање тих 
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парцела у складу са оспореном Одлуком и Законом о простор-

ном уређењу. 

 С обзиром на то да иницијатива није садржавала 

неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној 

ствари, од даваоца иницијативе је затражено да, у остављеном 

року, назначи одредбе Одлуке које оспорава, као и одредбе 

Устава и Закона у односу на које тражи оцјену њихове 

уставности и законитости, те да прецизира разлоге на којима 

заснива своју иницијативу.   

 Давалац иницијативе јеу допуни иницијативе поновио 

наводе о непримјењивању предметне Одлуке, те је нагласио да 

не оспорава законитост одредаба ове одлуке. 

 Како садржај иницијативе и допуне иницијативе ука-

зује искључиво на оспоравање примјене, као и на захтјев да 

Суд наложи да се поступак цијепања парцела проведе сагласно 

општем акту и Закону, имајући у виду да за такве захтјеве, 

према члану 115. Устава, овај суд није надлежан, на основу 

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

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

92/12), Суд је ријешио као у изреци. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, 

Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-84/19                                               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

20. мај 2020. године                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                  Мр Џерард Селман 
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 Како садржај иницијативе и допуне иницијативе 

указују искључиво на оспоравање примјене права, као и на 

захтјев да Суд наложи да се поступак цијепања парцела 

проведе сагласно општим актима, Уставни суд неће 

прихватити иницијативу због ненадлежности да одлучује 

о тим питањима.  
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Одлука 

Број У-12/19 од 24. јуна 2020. године 

    „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 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 24. јуна 2020. године, донио је    

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова 

уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске број: ИО-09-12-01/2018 од 19. јануара 2019. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/19) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

адвокатури Републике Српске („Службени гласник Репуб-

лике Српске“  број 80/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Милош Ђурић из Модриче дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости тачке I Одлуке о висини 

трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске број ИО-09-12-01/2018 од 19. јануара 2019. 

године („ Службени гласник Републике Српске“ број 6/19), 

коју је донио Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске. Давалац иницијативе оспорава прописивање из тачке 

И наведене Одлуке у односу на члан 39. став 1. и 3. и члан 108. 

став 2. Устава Републике Српске, члан 19. и 22. Закона о раду 



155 
 

(„Службени гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18) и члан 9. став 1. 

Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник 

РС“ број 80/15). Поред тога, давалац иницијативе тражи, како 

је наведено, опреза ради оцјењивање уставности и законитости 

и члана 250. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 34/16) којим су прописани извори финансирања Адвокат-

ске коморе Републике Српске, у односу на члан 96. став 2. 

Закона о адвокатури Републике Српске и члан 108. став 2. 

Устава Републике Српске. Образлажући наведено давалац 

иницијативе истиче да се прописивањем непримјерено високог 

износа трошкова уписа и накнаде за упис у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, у износу од 7.000,00 

КМ, даје прилика само ужем кругу лица да буду уписани у 

Именик адвоката, што представља непосредну дискримнацију 

по основу имовног стања, јер се лицама која желе да се баве 

адвокатуром и испуњавају све законске услове за упис у 

Именик адвоката, радна мјеста адвоката чине недоступним 

због непримјерено виског износа трошкова на име уписнине; 

да је оваквим прописивањем Адвокатска комора Републике 

Српске прекорачила повјерена јавна овлашћења, јер је поред 

појма „висина трошкова уписа“ увела и појам „накнада за 

упис“, чиме се заправо уводе двије уписнине, које је Закон о 

Адвокатури Републике Српске не познаје; да стварни трош-

кови уписа нису конкретизовани, те се у том смислу указује на 

Одлуку овог суда број У-101/17 („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ број 104/18), којом је утврђена неуставност и 

незаконитост тачке I Одлуке о висини трошкова уписа у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број: 

ИО АК РС 0401/2017 од 27. маја 2017. године. Предлаже да 

Суд иницијативу прихвати и да, након проведеног поступка, 
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утврди неуставност и незаконитост оспорене тачке I наведене 

Одлуке. 

 У одговору на иницијативу који је Уставном суду 

доставила Адвокатска комора Републике Српске, истиче се, да 

су наводи из иницијативе неосновани, те да је у питању 

субјективна оцјена даваоца иницијативе. Доносилац предмет-

не Одлуке наводи да су разлози доношења ове одлуке 

образложени њеним објављивањем, да је иста утемељена на 

стручној и прецизној финансијској анализи трошкова уписа у 

Именик адвоката, извршеној на основу обрачуна стварних 

трошкова појединих елемената поступка уписа у протеклом 

периоду 2014-2018. године, који нису објављени. Наглашава 

се да финансијска средства скупљена на име уписа у Именик 

адвоката нису намијењена само уско формалном поступку 

провјеравања испуњености законских услова за упис поје-

динца у именик адвоката који води Адвокатска комора, већ се 

њима финансира цјелокупна палета радњи, повезаних са 

извођењем јавног овлаштења вођења Именика адвоката. Поред 

тога, наводи се да се у конкретном случају не може примје-

њивати Закон о раду, јер се не ради о радном односу по том 

основу, већ адвокати адвокатску дјелатност обављају само-

стално и независно. На основу наведеног предлаже се да Суд 

дату иницијативу не прихвати.    

 Оспорену Одлуку донио је Извршни одбор Адвокатске 

коморе Републике Српске на основу члана 85. став 1. тачка 15. 

Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 80/15) и члана 27. став 2. тачка 15. 

Статута Адвокатске коморе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 34/16). 
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 Овом одлуком је прописано: да се утврђује висина 

трошкова уписа и накнаде за упис у Именик адвоката Адво-

катске коморе Републике Српске у износу од 7.000,00 КМ 

(тачка I), да ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању износа уплате на име уписнине у 

Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, број: 

ИО АК РС 0401/2017, од 27.05.2017.године (тачка II), те да ова 

одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка III). 

 Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, на владавини 

права, парламентарној демократији и подјели власти (члан 5. 

став 1. алинеје 4. и 7); да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и да 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, социјално поријек-

ло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго 

увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 

10); да свако има право на рад и слободу рада, свако је 

слободан у избору занимања и запослења и под једнаким 

условима му је доступно радно мјесто и функција (члан 39. 

став 1. и 3); да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, 

правни положај предузећа и других организација, њихових 

удружења и комора (члан 68. Устава који је замијењен 

Амандманом XXXII тачка 6); да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 

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 организација 

и рад адвокатуре уређују се законом (члан 131).       
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 Законом о адвокатури Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 80/15) уређена је адвокатска 

служба, услови за бављење адвокатуром, облици рада адво-

ката, права, обавезе и одговорности адвоката, адвокатских 

стручних сарадника за правне послове и адвокатских при-

правника и организација и рад Адвокатске коморе Републике 

Српске (члан 1), те је прописано: да је адвокатура независна и 

самостална служба пружања правне помоћи физичким и 

правним лицима, да се самосталност и независност адвокатуре 

остварује, поред осталог, организовањем адвоката у Адво-

катску комору као самосталну и независну организацију 

адвоката у Републици Српској, доношењем општих аката 

Адвокатске коморе, одлучивањем о пријему у адвокатуру, 

одговорности адвоката и престанку права на бављење адво-

катуром  (члан 2. став 1. и став 2. тачка 3, 4. и 5); да је адвокат 

лице које је уписано у именик адвоката Адвокатске коморе, 

које је положило адвокатску заклетву и бави се адвокатуром, а 

кандидат је лице које је поднијело захтјев Адвокатској комори 

за упис у именик адвоката, све док није уписано у именик 

адвоката и положило адвокатску заклетву (члан 4. став 1. и 2); 

да се право на бављење адвокатуром стиче уписом у именик 

адвоката и полагањем адвокатске заклетве, а поступак за 

остваривање права на бављење адвокатуром покреће се захтје-

вом кандидата за упис у именик адвоката, који се подноси 

Адвокатској комори (члан 5); да Адвокатска комора доноси 

одлуку о упису у именик адвоката у року од 30 дана, ако 

кандидат испуњава услове из члана 6. став 1. овог закона ( 

члан 8. став 2); да је Адвокатска комора дужна да у року од 30 

дана од дана доношења одлуке о упису у именик адвоката 

омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под 

условом да је уплатио трошкове уписа, а ако је ријеч о 

страном држављанину, и под условом да је поднио доказ о 
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закљученом уговору о осигурању од професионалне одговор-

ности у Републици Српској (члан 9. став 1);  да адвокат нема 

право да заснива радни однос, осим у адвокатском душтву 

(члан 23. став 3); да је Адвокатска комора самостална и 

независна професионална организација адвоката, основана у 

складу са законом и Статутом Адвокатске коморе, која је 

надлежна за вршење јавних овлашћења и обављање послова од 

општег интереса у складу са овим законом и Статутом 

Адвокатске коморе и има својсво правног лица (члан 83); да 

поред осталих јавних овлашћења Адвокатске коморе, 

адвокатска комора одлучује о захтјевима за упис у именик 

адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија, име-

ник адвокатских ортачких друштава, уписник А и Б именика 

страних адвоката, именик адвокатских стручних сарадника за 

правне послове и именик адвокатских приправника, те 

одређује висину трошкова уписа и промјене уписа у именик 

Адвокатске коморе (члан 85. став 1. тачка 1. и 15); да 

Адвокатска комора доноси статут и друга општа акта коморе 

(члан 86. став.1); да је Извршни одбор Адвокатске коморе, 

извршни орган Адвокатске коморе, чија се надлежност и 

састав уређују  Статутом  Адвокатске коморе (члан 90); да су 

општи акти Адвокатске коморе Статут и други општи акти 

утврђени статутом Адвокатске коморе (члан 93. тачка 1. и 5); 

да Статут и други општи акти Адвокатске коморе морају бити 

у сагласности са овим законом (члан 94. став 1); да се 

Адвокатска комора финансира из властитих средстава, да су 

извори финансирања Адвокатске коморе приходи од уписа, 

чланарине и друга средства која се остварују у складу са 

законом, да висину чланарине, трошкова уписа и друге 

финансијске обавезе утврђује орган Адвокатске коморе одре-

ђен Статутом Адвокатске коморе, да одлуке и књиговодствени 

изводи Адвокатске коморе о висини дуга по основу чланарине, 
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висини трошкова уписа и других редовних материјалних 

обавеза адвоката према Адвокатској комори имају својство 

вјеродојстојне исправе у извршном поступку (члан 96.).     

 Полазећи од наведених одредби Закона о адвокатури 

Републике Српске, Суд је утврдио да је Адвокатска комора, 

као самостална и независна организација адвоката, надлежна 

за вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег 

интереса у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе 

(члан 83. став 1), да је Адвокатска комора овлашћена да 

одређује висину трошкова уписа и промјене уписа у именик 

адвоката (члан 85. став 1. тачка 15), да Статут и други општи 

акти Адвокатске коморе морају бити у сагласности са овим 

законом (члан 94. став 1). 

 Међутим, Законом о адвокатури Републике Српске 

законодавац није прописао начин одређивања висине трош-

кова уписа у Именик адвоката, као ни највиши износ тих 

трошкова, који би обавезивао Адвокатску комору при доно-

шењу акта о висини трошкова уписа, већ је повјерио Адво-

катској комори да у складу са уставноправним положајем 

адвокатуре, која је према члану 131. Устава самостална и 

независна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, 

својим актима ближе разради законом прописане услове 

приступа адвокатској професији, који морају бити у складу са 

законом. 

 Како упис у Именик адвоката представља вршење 

законом утврђеног овлашћења Адвокатске коморе, Суд је 

цијенио да се трошкови уписа у Именик адвоката могу 

односити само на стварне трошкове уписа, засноване на 

објективним показатељима. Трошкови уписа у Именик адво-

ката су новчани израз стварних утрошака појединих елемената 

поступка, укључујући средства за рад, проматрани у про-

теклом времену, те не могу представљати приход адвокатске 



161 
 

коморе у паушалном износу. Имајући у виду да се оспорена 

тачка I Одлуке не заснива на објективизираним критеријумима 

који би се могли довести у везу са правном природом и сврхом 

трошкова уписа у Именик адвокта, Суд је оцијенио да 

оспорена тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик 

адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у смислу 

правне сигурности, није у сагласности са начелом владавине 

права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава Републике Српске.  

 Суд је такође утврдио да тачка I оспорене Одлуке, није 

ни у сагласности са Законом о адвокатури Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 80/15). Наиме, из 

садржаја цитиране одредбе члана 9. став 1. Закона о 

адвокатури Републике Српске, произилази да је адвокатска 

комора дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о 

упису у именик адвоката омогући кандидату полагање 

заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа. 

Нормирајући као у тачки I оспорене Одлуке, Суд је утврдио да 

је доносилац оспореног акта  изашао из законских оквира, јер 

је поред трошкова уписа одредио и накнаду за упис, која није 

прописана Законом, чиме је истовремено нарушено начело 

законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, 

којим је прописано да прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.    

 С обзиром на утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости оспорене тачке I Одлуке,  Суд је оцијенио да 

разматрање навода даваоца иницијативе о несагласности члана 

250. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Републике 

Српске са чланом 96. став 2. Закона о Адвокатури Републике 

Српске  није од значаја за одлучивање у овој уставноправној 

ствари. 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 
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основ за одлучиваје, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 

одлуке. 

  Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 

Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић,  Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић. 

                                                                                                                            

Број: У-12/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 

24. јуни  2020. године                               УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                    

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Утврђујући висину трошкова уписа и накнаде за 

упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске, доносилац оспореног акта изашао је из законских 

оквира, јер накнада за упис није прописана законом, чиме је 

повријеђено уставно начело законитости. 
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Рјешење 

Број У-22/19 од 24. јуна 2020. године 

   „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 Уставни суд Републике Српске на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а),  члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 24. јуна 2020. 

године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти члана 10. ст. 3, 4. и 7. Закона о порезу на доходак 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15, 5/16 и 

66/18). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка оцјењивања сагласностичлана 10. ст. 4. и 7. Закона о 

порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 60/15, 5/16 и 66/18) са чланом 58. у вези са чл. 2. и 5. 

истог закона. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Спаса Свитлица из Бањалуке дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 10. став 3, 4. и 7. Закона о 

порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

60/15,5/16 и 66/18), који је донијела Народна Скупштина 

Републике Српске. Давалац иницијативе оспорава уставност 

наведених одредби закона у односу на члан 10. Устава 



164 
 

Републике Српске. У образложењу наведеног истиче се да је 

оспореним прописивањем дато право на одбитак од пореске 

основице по основу личног одбитка, одбитка за издржаване 

члановеуже породице и одбитка по основу камате плаћене на 

стамбени кредит само пореским обвезницима пореза на 

доходак од личних примања, чиме су порески обвезници који 

опорезиви доходак остварују по неком другом основу 

стављени у неравноправан положај. Поред наведеног, право на 

умањење пореске основице на основу пореске картице за 

издржаване чланове уже породице и за износ камате  плаћене 

на стамбени кредит могу остварити само запослена физичка 

лица којима послодавац исплаћује плату, а не и порески 

обвезници који обављају самосталну дјелатност или доходак 

остварују по основу неког уговорног односа, који није уговор 

о раду. Оваквим прописивањем, по мишљењу даваоца 

иницијативе, физичка лица као порески обвезници пореза на 

доходак немају иста права која су им загарантована Уставом. 

 У иницијативи се такође наводи да су оспорени 

ставови 4. и 7. члана 10. наведеног Закона којима је прописано 

да порески обвезник остварује право на основни лични 

одбитак на мјесечном нивоу приликом исплате личног 

примања, односно остварује право на лични одбитак за 

издржаване чланове уже породице и одбитак по основу камате 

плаћене за стамбени кредит на мјесечном нивоу на основу 

пореске картице ‒ у супротности са чланом 58. у вези са 

чланом 2. и 5. Закона о порезу на доходак, из разлога што 

закон регулише опорезивање дохотка физичких лица на 

годишњем нивоу, а мјесечно се плаћају само аконтације. 

 У одговору на иницијативу који је Суду доставила 

Народна скупштина Републике Српске оспорени су наводи 

подносиоца иницијативе о неуставности наведених норми 

закона, те је поред осталог наведено да се у конкретном 
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случају пореде лица која се налазе у суштински различитим 

ситуацијама, што не може бити предмет оцјене неравно-

правног третмана у смислу члана 10. Устава Републике 

Српске. Како је чланом 63. Устава прописано да је обавеза 

плаћања пореза и других дажбина општа и да се утврђује 

према економској снази обвезника, доносилац оспореног акта 

истиче да је дискреционо право законодавца одређивање 

висине и обима права на пореске олакшице. Сходно наве-

деном, законодавац је јасно прописао да се већина пореских 

олакшица односи на пореске обвезнике пореза на лична 

примања, јер се тиме подстиче радни однос, за разлику од 

доходака остварених по основу неког уговорног односа за који 

се не закључује уговор о раду. Такође се истиче да је у обавези 

законодавца да права и обавезе одређених истоврсних или 

сличних група регулише на различит начин, ако се таквим 

поступањем исправљају постојеће неједнакости међу њима 

или за то постоје други оправдани разлози. Како пропи-

сивањем као у опореној норми законодавац није изашао из 

уставних оквира, у одговору на иницијативу се предлаже да ју 

Суд не прихвати.   

 Оспореним одредбама члана 10. Закона о порезу на 

доходак („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15, 

5/16 и 66/18) прописано је да порески обвезник пореза на 

лична примања има право на сљедеће одбитке од пореске 

основице: основни лични одбитак у износу од 6.000 КМ 

годишње, лични одбитак за издржаване чланове уже породице 

у износу од 900 КМ годишње по сваком издржаваном члану и 

лични одбитак по основу камате плаћене на стамбени кредит 

(став 3. тачке 1, 2. и 3); да порески обвезник остварује право на 

основни лични одбитак из става 3. тачка 1. овог члана на 

мјесечном нивоу приликом исплате личног примања (став 4); 

да право на лични одбитак пореске основице из става 3. тачка 
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2. и 3. овог члана порески обвезник остварује на мјесечном 

нивоу на основу пореске картице (став 7). 

 У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 

10. ставови 3, 4. и 7. Закона о порезу на доходак („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 60/15,5/16 и 66/18) Суд је имао 

у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно 

стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 

друго лично својство (члан 10), да Република мјерама еко-

номске и социјалне политике подстиче економски развој и 

повећање социјалног благостања грађана (члан 51), да је 

обавеза плаћања пореза и других дажбина, општа иутврђује се 

према економској снази обвезника (члан 63), као и да 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује порески 

систем, основне циљеве и правце развоја и мјере за усмје-

равање развоја (тачка 7. и 8. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава). 

 Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о порезу 

на доходок („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

60/15,5/16 и 66/18) уређено опорезивање дохотка физичких 

лица, порески обвезник, пореска основица, пореска стопа, 

пореска ослобађања, као и начин и поступак плаћања пореза 

на доходак. Одредбама овог закона које су релевантне у 

конкретном случају прописано је: да је предмет опорезивања 

доходак који оствари физичко лице у пореском периоду у 

складу са овим законом и да порез на доходак, у складу са 

одредбама овог закона, плаћају физичка лица која остварују 

доходак (члан 2. став 1. и  2); да се порез на доходак физичких 

лица обрачунава и плаћа на доходак од личних примања, 
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самосталне дјелатности, ауторских права, права сродних 

ауторском праву и права индустријске својине, капитала, 

капиталних добитака, из страних извора и осталог дохотка, те 

да се дохоци из става 1. овог члана опорезују било да су 

остварени у новцу, у натури или на други начин (члан 3); да се 

порез на доходак плаћа по стопи од 10%, осим на доходак 

малог предузетника и доходак из страних извора, који се 

плаћају у складу са посебним одредбама овог закона (члан 4); 

да се порез на доходак плаћа за календарску годину (члан 5. 

став1); да је основица пореза на доходак разлика између 

укупних прихода остварених у пореском периоду и укупних 

расхода који се признају у складу са овим законом (члан 7); да 

порески обвезник има право на одбитак од пореске основице 

из члана 7. овог закона за износ уплаћеног пензијског допри-

носа за добровољно пензијско осигурање до 1.200 КМ 

годишње, као и за износ уплаћене премије животног оси-

гурања код друштва за осигурање које посједује дозволу 

Агенције за осигурање Републике Српске, до 1.200 КМ годиш-

ње (члан 10. став 1. тачке 1. и 2); одбитак из става 1. овог 

члана порески обвезник остварује путем пореске картице на 

мјесечном нивоу приликом уплате аконтације пореза на 

доходак, а у случају да порески обвезник плаћа порез на 

доходак само путем годишње пореске пријаве, одбитак 

остварује путем захтјева за поврат на годишњем нивоу (члан 

10. став 2); да порески обвезник пореза на лична примања има 

право на сљедеће одбитке од пореске основице: основни 

лични одбитак у износу од 6.000 КМ годишње, лични одбитак 

за издржаване чланове уже породице у износу од 900 КМ 

годишње по сваком издржаваном члану и лични одбитак по 

основу камате плаћене на стамбени кредит (члан 10. став 3); да 

порески обвезник остварује право на основни лични одбитак 

из става 3. тачка 1. овог члана на мјесечном нивоу приликом 
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исплате личног примања (члан 10. став 4); да право на лични 

одбитак пореске основице из става 3. тачка 2. и 3. овог члана 

порески обвезник остварује на мјесечном нивоу на основу 

пореске картице (члан 10. став 7); да Министар финансија 

доноси правилник којим се прописују поступак, начин 

обрачуна и остваривања права на на одбитак од пореске 

основице и права на ослобађење из члана 8. овог закона (члан 

10. став 12); да су доходак од личних примања сва директна и 

индиректна плаћања из радног односа (члан 11. став 1); да се 

доприноси плаћени у складу са Законом о доприносима 

признају као расходи приликом утврђивања дохотка од личних 

примања (члан 12); да пореска основица пореза на доходак од 

личних примања представља разлику прихода од личних 

примања из члана 11. и расхода из члана 12. овог закона (члан 

13); да се порез на дохотке из члана 3. овог закона плаћа 

аконтативно, у тренутку исплате сваког појединачног дохотка 

и на основу пореске пријаве (члан 58. став 1. тч. 1 и 2); да 

исплатиоци мјесечне плате (личног примања) умањују пореску 

основицу у износу 1/12 одбитка из члана 10. овог закона 

приликом обрачуна мјесечне аконтације пореза на доходак и 

износ средстава од оствареног одбитка уплаћују пореском 

обвезнику уз уплату личног примања те да се износ плаћеног 

пореза из става 1. овог члана пореском обвезнику одбија од 

утврђеног годишњег износа пореза на доходак (члан 58. став 2. 

и 3).    

 Полазећи однаведених уставних и законских одредби, 

Суд је утврдио да законодавац прописујући као у оспореном 

члану 10. ставови 3, 4. и 7. Закона о порезу на доходак 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/15, 5/16 и 

66/18) право пореском обвезнику пореза на лична примања на 

одбитке од пореске основице по основу основног личног 

одбитка, одбитка за издржаване чланове уже породице, одби-
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тка по основу камате плаћене за стамбени кредит, као и 

остваривање права на ове одбитке приликом исплате мје-

сечног примања, односно на мјесечном нивоу на основу 

пореске картице, није поступио супротно начелу равно-

правности и једнакости грађана пред законом из члана 10. 

Устава Републике Српске. Начело равноправности и једнако-

сти у остваривању права и обавеза није апсолутног карактера, 

а могуће га је сагледати само у оквиру истих категорија 

субјеката права и обавеза. Имајући у виду да су доходак од 

личних примања сва директна и индиректна плаћања из 

радног односа, који остварују физичка лица која су у радном 

односу, да се обрачун овог пореза врши на законом одређену 

основицу пореза и по прописаној стопи, евентуалну повреду 

гаранција из члана 10. Устава могуће је цијенити искључиво у 

оквиру поменуте законом утврђене категорије обвезника 

пореза на доходак. 

 Стога наводи иницијативе да су порески обвезници 

који опорезиви доходак остварују по неком другом основу 

доведени у неравноправан положај у односу на пореске 

обвезнике пореза на доходак од личних примања због права на 

одбитке од пореске основице која су им дата оспореном 

законском нормом, нису од уставноправног значаја. Одре-

ђивање висине и обима права на пореске одбитке, услова и 

начина остваривања тих права, управо полази од Уставом 

утврђеног принципа да је обавеза плаћања пореза и других 

даџбина општа и да се утврђује према економској снази 

обвезника. 

 По оцјени Суда, предметно законско рјешење је одраз 

цјелисходне процјене законодавца у погледу економске снаге 

пореских обвезника и пореских инструмената путем које ће је 

опорезовати. Имајући у виду да постојећа уставна рјешења 

дају право законодавцу да сам уреди ову материју на начин 
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који сматра цјелисходним, Суд је оцијенио да прописивањем 

као у оспореној норми нису повријеђене гаранције из члана 10. 

Устава Републике Српске. 

 У погледу захтјева иницијативе за покретање поступка 

оцјене сагласности оспореног члана 10. ставови 4. и 7. Закона 

о порезу на доходак („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 60/15, 5/16 и 66/18) са чланом 58, а у вези са члановима 2. и 

5. истог закона, Суд иницијативу није прихватио, јер према 

члану 115. Устава Републике Српске, Суд није надлежан да 

оцјењује међусобну сагласност закона, односно појединих 

његових одредби. 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

                                                                                                             

Број: У-22/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           

24. јуни  2020. године                                 УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                     

                                                                  Мр Џерард Селман  
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 Порески обвезници који опорезиви доходак остварују 

по неком другом основу нису доведени у неравноправан 

положај у односу на пореске обвезнике пореза на доходак од 

личних примања због права на одбитке од пореске основице 

која су им дата оспореном законском нормом, јер одре-

ђивање висине и обима права на пореске одбитке, услова и 

начина остваривања тих права, полази од уставног прин-

ципа да је обавеза плаћања пореза и других даџбина општа 

и да се утврђује према економској снази обвезника. 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу због 

своје ненадлежности у случају када се њоме тражи оцјена 

компатилности одредаба истог закона или норми једнаке 

правне снаге. 
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                             ИРЕНА МОЈОВИЋ, судија 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

на Рјешење Уставног суда број: У- 22/19 

 

Након гласања против Рјешења Уставног суда број: 

У- 22/19, донијетог на редовној сједници Суда одржаној дана 

24. јуна 2020. године, сагласно одредбама члана 31. став 5. и 

6. Пословника Уставног суда (Службени гласник Републике 

Српске број 114/12, 29/13 и 90/14), као судија Уставног суда 

Републике Српске, издвајам своје мишљење, како сљеди:   

Мишљења сам да су се у овом предмету стекли услови 

за доношење одлуке којом је Уставни суд  требао утврдити да 

одредба члана 10. став 3, у дијелу који гласи: „пореза на лична 

примања“, није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

Разлози су сљедећи: 

Оспореном одредбом члана 10.  став 3. Закона о порезу 

на доходак (Службени гласник Републике Српске" бр. 60/15, 

5/16 и 66/18)  (у даљњем тексту: Закон),  прописано је : „Поре-

ски обвезник пореза на лична примања има право на сљедеће 

одбитке од пореске основице: 1) основни лични одбитак у 

износу од 6.000 КМ годишње,  2) лични одбитак за издржаване 

чланове уже породице у износу од 900 КМ годишње по сваком 

издржаваном члану и  3) лични одбитак по основу камате пла-

ћене на стамбени кредит“.  

Имајући у виду да су чланом 3. Закона утврђени 

обвезници пореза на доходак и то физичка лица која остварују 

доходак из личних примања и физичка лица која остварују 

доходак из самосталне дјелатности, очигледно је да је законо-

давац прописујући као у дијелу оспореног члана који гласи: 

„пореза на лична примања“, изоставио пореске обвезнике 

пореза на доходак из самосталне дјелатности, на тај начин не 

дајући им једнако право на одбитке по три наведена основа, 



173 
 

које је прописао  физичким лицима обвезницима пореза на 

доходак из личних примања.  

Супротно наведеном разликовању у праву на наведене 

одбитке, наведена физичка лица као обвезници пореза на 

доходак, изједначена су у праву на два основа за одбитке 

одредбама става 1. члана 10. Закона  и то за износ уплаћеног 

пензијског доприноса за добровољно пензијско осигурање до 

1.200 КМ годишње (тачка 1), као и за износ уплаћене премије 

животног осигурања код друштва за осигурање  које посједује 

дозволу Агенције за осигурање Републике Српске до 1.200 КМ     

(тачка 2).  

Принцип једнакости грађана, на чију повреду се 

основано указује иницијативом, подразумијева да у вршењу 

своје власти држава мора да једнако обезбјеђује социјалну 

правду, на којем начелу се, између осталог,  темељи уставно 

уређење Републике (члан 5. став 1. алинеја 3. Устава). Оп-

штост у опорезивању и обавеза законодавца да се порез 

утврђује према економској снази обвезника, како је прописано 

чланом 63. Устава, треба да обезбиједи  правично опорезивање 

и да искључи неједнакост  међу грађанима, између осталог и 

по  питању да ли имају извор дохотка из личних примања или 

из дохотка из самосталне дјелатности, поготово у случају када 

обвезници пореза на доходак остварују доходак на основу 

властитог рада, па су у том смислу у истовјетној ситуацији. 

Закон не разликује правни положај обвезника пореза на 

доходак кад им прописује пореску обавезу. Закон не разликује 

ни правни положај обвезника пореза на доходак код наведене 

двије основе одбитака за добровољно пензијско осигурање и 

животно осигурање. Но, супротно томе, Закон није прописао 

једнако за обвезнике пореза на доходак право на одбитке по 

још три наведена основа, нити је прописао критерије за 

различито утврђивање права на одбитке. Може  се закључити 
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да је у дијелу оспорене законске одредбе нарушено начело 

социјалне правде и равнотежа између интереса заједнице и 

појединца. 

Имајући у виду наведено, нисам сагласна са оцјеном да 

је законодавац одредио висину и обим права на пореске 

одбитке, услове и начин остваривања тих права, полазећи од 

Уставом утврђеног принципа да је обавеза плаћања пореза 

општа и да се утврђује према економској снази обвезника. 

Осим тога, није дато образложење оцјене уставности пропи-

саног различитог положаја наведених пореских обвезника у 

смислу колико је то сразмјерно циљу који је законодавац 

желио да постигне и на основу чега се може закључити да  је 

постигнута  равнотежа интереса. Уставни суд је тај који је 

надлежан да оцјењује  уставност оспорене законске одредбе, 

па код очигледне несагласнсти оспорене закомске одредбе са 

Уставом не би могао да се заузме став да је  предметно 

законско рјешење одраз цјелисходне процјене законодавца у 

погледу економске снаге пореских обвезника и пореских 

инструмената путем којих ће се опорезовати и да постојећа 

уставна рјешења дају право законодавцу да сам уреди ову 

материју на начин који сматра цјелисходним, те да тако нису 

повријеђене гаранције из члана 10. Устава. Напротив, оспо-

реном законском одредбом изузети су од  права на наведене 

одбитке од пореске основице обвезници пореза на доходак из 

самосталне дјелатности и тиме је нарушено начело пореске 

праведности садржано у члану 63. Устава, према којем се 

обавеза плаћања пореза утврђује према економској снази 

обвезника. Обвезницима пореза на доходак није утврђено 

једнако или неједнако право на наведене одбитке према 

критеријима мјеродавним за евентуално различито пропи-

сивање одбитака од пореске основице, како би се обвезници 

обавезали на порез сразмјерно њиховој неједнакости према 
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економској снази, што сматрам да јесте од уставноправног 

значаја. 

Нисам сагласна са  ставом да је евентуалну повреду 

гаранција из члана 10. Устава могуће оцијенити искључиво у 

оквиру исте категорије субјеката права и обавеза и то, како је 

наведено, у оквиру законом утврђене категорије обвезника 

пореза на доходак који остварују физичка лица која су у 

радном односу која остварују лична примања. Напротив, 

законодавац је утврдио једнаким  обвезнике пореза на доходак 

код прописивања обавеза плаћања пореза на доходак и дао им 

једнако право по два основа за одбитке, а једино им није дао 

једнако право по остала три основа за одбитке. Не може се 

прихватити да је  сагласно Уставу да се обвезници пореза на 

доходак оспореном законском одредбом сврставају у разли-

чите категорије, пошто их ни законодавац није сматрао 

различитим категоријама кад им је прописао обавезе и кад им 

је признао неке одбитке. Свакако они нису различите кате-

горије, јер без обзира на извор дохотка, сви обвезници пореза 

на доходак су физичка лица која остварују доходак личним 

радом. Оспорена законска одредба довела је, по мом мишље-

њу, до неједнакости права обвезника пореза на доходак, која 

није заснована  на стварним разликама, чиме је прекршена  

гаранција забране дискриминације као једно од основних људ-

ских права гарантованих чланом 10. Устава. На основу наве-

деног, сматрам да је повријеђен и члан 108. Устава, према 

којем закони морају бити у сагласности са Уставом, а тиме и 

одредба члана 5. став 1 алинеја 4.  Устава,  према којој се 

уставно уређење Републике темељи на владавини права.  

 

Бања Лука, 26. јуна 2020.године                                                           

                                                                      Судија Уставног суда                                                                                                                                                                                        

                                                                         Ирена Мојовић с.р.      
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Рјешење 

Број У-29/19 од 24. јуна 2020. године 

               „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 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 сједни-

ци одржаној 24. јуна 2020. године, д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти члана 2. став 1. тачка 23) подтачка 1. алинеја 1. и 

члана 269. став 3. Закона о банкама Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске " бр. 4/17, 19/18 и 

54/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Владимир Цвијановић из Бање Луке дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 2. став 1. тачка 23) и члана 269. 

став 3. Закона о банкама Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске " бр. 4/17 и 19/18). Међутим, из 

садржаја иницијативе и навода о повреди Устава недво-

смислено произлази да у погледу тачке 23) став 1. члана 2. 

овог закона иницијатор у суштини оспорава само одредбу 

алинеје 1. подтачке 1. ове тачке. У иницијативи се наводи да 

су оспореним прописивањем нарушени уставни принцип 

владавине права и правне сигурности, као и гаранције из члана 

1. Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту људских права 
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и основних слобода. Наиме, давалац иницијативе сматра да је 

оспорена одредба члана 2. став 1. тачка 23) подтачка 1. алинеја 

1. предметног закона непрецизна, те да је термин „посредног“ 

учествовања у другом лицу, као основ повезивања субјеката, 

нејасан и не одређује шта се подразумијева под посредним 

учешћем, тако да се не могу утврдити адресати ове законске 

норме. Због тога је, по његовом мишљењу, овакво прописи-

вање супротно владавини права, јер је у систему берзанског 

пословања банака готово немогуће утврдити сва посредна 

учешћа и начине повезивања субјеката. У вези с наведеним, 

овако прописан круг повезаних лица, како се даље наводи, 

доводи до повреде њихових имовинских права нормирањем из 

члана 269.  став 3. овог закона, којом одредбом су повезаним 

лицима, поред осталих субјеката, у поступку ликвидације 

банке суспендоване исплате потраживања према банци све док 

се у цијелости не намире сва остала потраживања, без обзира 

на ред исплате. Повреду имовинских права повезаних лица, у 

конретном случају, давалац иницијативе налази у чињеници 

што је, како истиче, круг повезаних лица широко постављен 

без постојања узрочно-посљедичне везе и одговорности ових 

лица за рад и пословање банке у ликвидацији. 

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

Скупштина Републике Српске наводи се да давалац иници-

јативе непотпуно тумачи релевантне уставне одредбе, те 

умјесто да таксативно наведе разлоге и начин на који је 

усвајањем оспореног законског рјешења, по његовом мишље-

њу, повријеђен Устав, он разлоге неуставности види у 

наводним непрецизним и нејасним појмовима који не дефи-

нишу повезана лица. Даље се указује на то да банке, као и 

друге финансијске организације, послују према начелу јавног 

интереса, те да је банкарско пословање уређено Законом о 

банкама Републике Српске, који је леx специалис, док се на 
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сва питања која нису обухваћена овим законом примјењују 

одредбе закона којима се регулише оснивање и пословање 

привредних друштава. Разлози за законско прописивање огра-

ничења пословања са повезаним лицима садржани су у, како 

се истиче, потреби веће контроле излагања банке преко-

мјерном ризику у пословању и превентивном дјеловању у 

питањима злоупотребе утицаја на пословање банке од стране 

повезаних лица. У одговору се такође наводи да је питање 

адекватног уређења поступака ликвидације и стечаја банке од 

великог значаја за економску стабилност друштва, посебно у 

погледу смањења системског ризика стечајног ефекта на 

уредне кредитне дужнике банке. Оспореним чланом 269. став 

3. овог закона регулисан је редослијед приоритета у исплати 

обавеза банке у поступку ликвидације, тако да се прво 

исплаћују обавезе банке према осигураним повјериоцима, 

затим дугови банке по основу зајмова које је добила, те 

потраживања радника по основу неисплаћених плата и 

накнада штете за повреде на раду. Суспензија исплате обавеза 

банке према, поред осталих, и повезаним лицима, траје све док 

се у потпуности не исплате обавезе према другим повје-

риоцима банке из виших исплатних редова. Доносилац 

оспореног закона сматра да су неосновани наводи даваоца 

иницијативе да је овакво прописивање супротно члану 1. 

Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода, јер у конкретном случају не постоји 

бесправно лишавање физичког или правног лица његове 

имовине, а није у надлежности Уставног суда да оцјењују 

цјелисходност предметног законског рјешења, те да ли је 

законодавано овлашћење требало бити искорићено на 

другачији начин.  
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 Оспореним одредбама Закона о банкама Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске " бр. 4/17, 

19/18 и 54/19) прописано је: да су повезана лица физичка и 

правна лица која су међусобно повезана власништвом над 

капиталом или управљањем капиталом са 20% или више 

гласачких права или капитала или на други начин повезана 

ради постизања заједничких пословних циљева, тако да 

пословање и резултати пословања једног лица могу значајно 

утицати на пословање, односно резултате пословања другог 

лица, а повезаним лицима сматрају се и лица која су 

међусобно повезана тако да једно лице, односно лица која се 

сматрају повезаним лицима у складу са овом тачком, заједно, 

посредно или непосредно, учествују у другом лицу (члан 2. 

тачка 23) подтачка 1. алинеја 1), да се у поступку ликвидације 

банке исплата било каквих обавеза банке према члановима 

органа управљања банке, одбора за ревизију, акционарима 

банке који учествују са најмање 5% у гласачким правима, 

односно у власништву над капиталом, повезаним лицима и 

повезаним банкама суспендује све док у потпуности не буду 

исплаћене обавезе према другим повјериоцима банке (члан 

269. став 3).   

 У поступку оцјењивања уставности оспорених 

одредаба Закона о банкама Републике Српске Суд је имао у 

виду да је тач. 6, 7, 9. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, банкарски систем, контролу законитости располагања 

средствима правних лица и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом. Поред тога, према члану 5. 

алинеја 4. Устава, уставно уређење Републике темељи се на 

владавини права.  
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 Чланом 1. Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, у односу на који давалац 

иницијативе тражи оцјену оспорених законских норми, 

прописано је да свако физичко или правно лице има право на 

мирно уживање своје имовине, да нико не смије бити лишен 

своје имовине, осим у јавном интересу, и то само под условом 

предвиђеним законом и општим начелима међународног права 

(став 1), а да претходне одредбе ни на који начин не умањују 

право државе да примијени законе које сматра потребним да 

би уредила употребу имовине у складу са општим интересом 

или за осигурање плаћања пореза, других доприноса или казни 

(став 2).  

 Сагласно Уставом утврђеним овлашћењима, Законом о 

банкама Републике Српске уређени су оснивање, управљање, 

надзор, реструктурирање и престанак рада банака у Републици 

Српској, као и заштита корисника банкарских услуга. Тако су, 

између осталог, оспореном нормом члана 2. тачка 23) подтачка 

1. алинеја 1. овог закона дефинисана физичка и правна лица 

која се у складу са овом тачком сматрају повезаним лицима у 

случају када заједно, посредно или непосредно, учествују у 

другом лицу. Уређујући поступак ликвидације банке, 

законодавац је чланом 269. прописао приоритете исплате у 

овом поступку, те оспореним ставом 3. овог члана одредио 

субјекте којима се суспендују исплате од стране банке док у 

потпуности не буду ислаћене обавезе према другим 

повјериоцима.  

 Оцјењујући оспорене законске одредбе Суд је утврдио 

да оваквим прописивањем није нарушено уставно начело 

владавине права, као ни члан 1. Протокола број 1. уз 

Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, 

како то сматра давалац иницијативе. Наиме, банке, као 

привредна друштва која у свом пословању морају имати у 
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виду јавни интерес, обавезне су да у погледу свих својих 

активности успоставе свеобухватан и поуздан систем 

управљања ризицима са циљем да, између осталог, заштите 

права и интересе корисника услуга које банка пружа на 

финансијском тржишту. Дакле, дефинисање повезаних лица у 

банкарском пословању је у функцији ефикасног управљања 

ризицима пословања и представља један од механизама за 

јачање заштите корисника финансијских услуга. По оцјени 

Суда, начин на који је ово питање уређено оспореном нормом 

члана 2. тачка 23) подтачка 1. алинеја 1. предметног закона не 

доводи у питање уставно начело владавине права и правне 

сигурности, како се то наводи у иницијативи. Суд сматра да 

ова одредба представља довољно одређен и јасан нормативни 

оквир на основу којег банке, у сваком конкретном случају, 

утврђују да ли постоје економски повезана лица и могућност 

ризика у одређеном правном послу. Поред тога, Суд је 

мишљења да овакво прописивање има и превентивно 

дјеловање у смислу спречавања могућих злоупотреба утицаја 

на пословање банке од стране субјеката који су у статусу 

повезаних лица.  

 Надаље, Суд је оцијенио да оспореним чланом 269. 

став 3. овог закона није нарушено право на имовину гаранто-

вано чланом 1. Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, на који се указује у 

иницијативи. Наиме, како из ове одредбе јасно произлази, 

суспензија исплате обавеза банке према повезаним лицима не 

значи лишавање њихових имовинских права, како то погре-

шно тумачи давалац иницијативе, већ се исплата овим лицима 

само привремено одлаже до намирења других повјерилаца 

банке који су дефинисани у редослиједу приоритета исплате 

из члана 269. став 1. предметног закона. Законодавац је, дакле, 

наведеном нормом утврдио редослијед намирења обавеза 
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банке према њеним повјериоцима у поступку ликвидације, а 

оспореном одредбом става 3. члана 269. овог закона предви-

дио суспензију исплате обавеза према одређеним субјектима 

који су били у обавези да управљају ризицима банке или су 

могли да утичу на њено пословање. Овакво прописивање, по 

оцјени Суда, представља одраз цјелисходне процјене зако-

нодавца и политике у уређивању поступка ликвидације банака, 

те не доводи у питање имовинска права гарантована чланом 1. 

Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода. 

        Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорених одредаба Закона о банкама Републике Српске 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

    На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 

Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић. 

 

Број: У-29/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           

24. јуни  2020. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

   

                                                                       Мр Џерард Селман  
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 Oдредба закона којом је регулисано питање пове-

заних лица у банкарском пословању представља довољно 

одређен и јасан нормативни оквир на основу којег банке, у 

сваком конкретном случају, утврђују да ли постоје економ-

ски повезана лица и могућност ризика у одређеном правном 

послу, због чега таквом одредбом није повријеђено уставно 

начело владавине права. 

 Нема повреде уставног права на имовину нормом 

закона којом се у поступку ликвидације банке суспендује 

исплата било каквих обавеза банке према одређеним 

лицима, док у потпуности не буду исплаћене обавезе према 

другим повјериоцима банке, што је одраз цјелисходне 

процјене законодавца и политике у уређивању поступка 

ликвидације банака и не доводи у питање имовинска права 

наведених лица. 
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Рјешење 

Број У-35/19 од 24. јуна 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2020. 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 чланова 9. и 17. Правилника о 

јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање сагласности члана 17. Правилника о 

јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15) са 

чланом 1. став 2, чланом 9. и чланом 11. истог правилника. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Александар Гаврић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о јединственим правилима и процедури јавне 

конкуренције за запошљавање и постављење државних служ-
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беника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 

31/12 и 24/15) (у даљем тексту: Правилник). Иако давалац 

иницијативе наводи да Правилник оспорава у цјелини, при 

томе не образлажући неуставност и незаконитост свих ње-

гових чланова, проистиче да се њоме, у суштини, оспоравају 

чл. 9. и 17. Правилника. Давалац иницијативе сматра да 

оспорени члан 9. овог општег акта није у сагласности са чл. 

36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, 

будући да образац пријаве на конкурс и интерни оглас, чији 

садржај је одређен овим чланом Правилника, не садржи 

рубрику која се тиче података корисника права из чл. 36, 54. и 

73. поменутог закона. Мишљења је да ни конкурсна комисија 

не може да се изјасни о питању предности у запошљавању 

„под истим условима“, те је значење овог израза неопходно 

додатно разрадити. У иницијативи се наводи да члан 17. 

Правилника није у сагласности са чланом 33. Устава Репуб-

лике Српске (у даљем тексту: Устав) јер се способност 

кандидата да ради на одређеном радном мјесту утврђује само 

на основу улазног интервјуа, умјесто да се грађанима омогући 

да путем исправа и докумената доказују своју способност за 

рад. Надаље, давалац иницијативе сматра да члан 17. 

Правилника није у сагласности са његовим чланом 1. став 2, те 

чл. 9. и 11.  

 У одговору на наводе из иницијативе који је, као 

доносилац оспореног правилника, Суду доставила Агенција за 

државну управу, истиче се да је оспорени правилник у 

потпуности усклађен са Законом о државним службеницима, 

чији члан 37. је послужио као правни основ за доношење 

оспореног правилника. Поменути закон, као lex specialis, 

поред осталог, уређује запошљавање државних службеника у 

републичке органе управе и не прописује приоритете у 
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запошљавању за било коју категорију грађана, због чега 

образац пријаве на конкурс не садржи рубрику која би се 

тицала права из Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. 

Наводи се да конкурсне комисије и ова агенција, у поступцима 

јавне конкуренције за запошљавање у републичке органе 

управе, примјењују Закон о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, 

те корисници права из наведеног закона могу током интервјуа 

достављати доказе о статусу борца, ратног војног инвалида 

или члана породице погинулог борца, а исти имају, под 

једнаким условима, приоритет при сачињавању листа 

успјешних кандидата. Истиче се да је уставни принцип из 

члана 33. Устава инкорпориран у члан 7. Закона о државним 

службеницима, као и да нису основани наводи о несагласности 

члана 17. Правилника са овом уставном одредбом, чланом 1. 

став 2. и чланом 9. овог правилника, а што се потврђује 

детаљно прописаним поступком јавне конкуренције. Поред 

тога, наводи се да је у току поступка јавне конкуренције 

кандидатима обезбијеђена потпуна правна заштита путем 

оспоравања закључка и рјешења, као и судска заштита када су 

у питању акти Владе који се тичу радноправног стауса 

кандидата. С обзиром на изложено, доносилац оспореног акта 

истиче да у цијелости оспорава наводе из иницијативе, те да 

незадовољство даваоца иницијативе нормативним рјешењима 

као и његово непотпуно и погрешно тумачење оспорених 

одредаба не може бити предмет оцјене Уставног суда, због 

чега се предлаже одбијање иницијативе.  
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 Правилник о јединственим правилима и процедури 

јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних 

службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 

31/12 и 24/15) донио је директор Агенција за државну управу, 

уз сагласност Владе, на основу члана 37. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 

118/08) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08 и 11/09).  

 Оспореним чланом 9. Правилника прописано је: да се 

пријава за учешће на јавном конкурсу подноси на прописаном 

обрасцу Пријаве на јавни конкурс који се налази у Прилогу 

овог правилника и чини његов саставни дио (Образац број 1) 

(став 1), да је образац пријаве из става 1. овог члана формата 

А4, а у исти се уносе подаци о називу републичког органа 

управе, називу упражњеног радног мјеста државног службе-

ника, датуму и начину објављивања јавног конкурса, лични 

подаци, подаци о образовању и другим облицима стручног 

усавршавања и оспособљавања у професији, радном искуству, 

додатним способностима и посебне изјаве (став 2), да се 

пријава за учешће на интерном огласу подноси на прописаном 

обрасцу Пријаве на интерни оглас који се налази у Прилогу 

овог правилника и чини његов саставни дио (Образац број 2) 

(став 3), да је образац пријаве из става 3. овог члана формата 

А4, а у исти се уносе подаци о називу републичког органа 

управе, подаци о називу упражњеног радног мјеста државног 

службеника, датуму и начину објављивања интерног огласа, 

лични подаци, подаци о образовању и другим облицима 

стручног усавршавања и оспособљавања у професији, радном 

искуству, додатним способностима и посебне изјаве (став 4), 

да тачност података наведених у обрасцима пријаве на јавни 

конкурс и интерни оглас кандидати потврђују потписом (став 
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5), да су обрасци пријава доступни на интернет страници 

Агенције, а могу се добити и у Агенцији (став 6). 

 Оспореним чланом 17. Правилника прописано је да 

улазни интервју подразумијева појединачни разговор са 

кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата 

да ради на одређеном радном мјесту на које се конкуренција 

односи, општа преданост кандидата служби у републичким 

органима управе, његова укупна стручност и способност, као и 

начин организовања и извршавање послова на том радном 

мјесту. 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

Правилника, Суд је имао у виду тач. 10, 12. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

68. Устава, а којима је утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, организацију, надлежности и рад 

државних органа, радне односе и запошљавање, друге односе 

од интереса за Републику, у складу са Уставом, те члан 108. 

Устава према коме 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. Поред тога, 

Суд је узео у обзир и одредбу члана 33. Устава, у односу на 

који давалац иницијативе оспорава Правилник, којим је 

утврђенода грађани имају право да учествују у обављању 

јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у 

јавну службу.  

 Суд је узео у обзир да је Законом о државним 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) прописано: да у републичком 

органу управе на радном мјесту државног службеника може 

бити запослено лице које испуњава  опште услове: да је 

држављанин Републике Српске или БиХ, да је старији од 18 

година, да има општу здравствену способност, да није 
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осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у републичком органу 

управе, да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса, да испуњава и друге 

услове утврђене законом, другим прописима или актом о 

организацији и систематизацији радних мјеста у републичком 

органу управе и посебне услове: одговарајућа школска спрема, 

положен стручни испит за рад у републичким органима 

управе, радно искуство у траженом степену образовања, те да 

су при запошљавању у републички орган управе кандидатима 

под једнаким условима доступна сва радна мјеста државног 

службеника (члан 29. ст. 1. и 2), да се заснивање радног односа 

у републичким органима управе врши путем јавног конкурса 

(члан 31), да, на захтјев и у име републичког органа управе, 

јавни конкурс расписује и објављује Агенција у средствима 

јавног информисања (члан 32. став 1), да су уз пријаву на 

јавни конкурс кандидати дужни приложити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова (члан 33. став 1), да за 

спровођење поступка избора државног службеника путем 

јавног конкурса Агенција именује комисију за избор 

кандидата, а да поступак за пријем државног службеника 

подразумијева провјеру испуњавања услова јавног конкурса и 

улазни интервју са кандидатом (члан 34. ст. 1. и 7), да у 

спровођењу поступка за избор државног службеника комисија 

врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се 

пријављују за исто упражњено радно мјесто (члан 36. став 1), 

да се ближа правила и процедуре јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника уређују 

правилником који доноси Агенција уз сагласност Владе (члан 

37. став 1), те да се правилником из става 1. овог члана ближе 
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уређују поступак спровођења јавне конкуренције, садржај и 

образац пријаве на јавни конкурс и интерни оглас, поступак 

избора, утврђивање и потврђивање листе успјешних канди-

дата, као и приједлога за запошљавање и постављење (члан 37. 

став 2). 

 Суд је узео у обзир да је Законом о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/18) пропи-

сано: да Агенција за државну управу обавља управне и друге 

стручне послове који се, између осталог, односе на: установ-

љавање и спровођење јединствених правила и процедура за 

запошљавање, именовање, постављање, оцјењивање и напре-

довање државних службеника (члан 41. став 1), да је Агенција 

за државну управу самостална управна организација са свој-

ством правног лица (члан 41. став 2), да органи управе доносе 

правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте (члан 63. 

став 1), да самосталном управом и управном организацијом 

која није у саставу министарства руководи директор, који за 

свој рад одговара Влади (члан 80. став 2), да директор из ст. 1. 

и 2. овог члана рјешава у управним стварима из дјелокруга 

органа и одлучује о правима и дужностима запослених у 

органу (члан 80. став 3). 

 Суд је имао у виду да је одредбама Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12, 40/12), у односу на које давалац 

иницијативе оспорава Правилник, прописано: да ће органи ре-

публичке управе и органи јединица локалне самоуправе, јавна 

предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини вла-

сништво Републике или већинском власништву Републике, оп-

штине или града, као и други субјекти који су основани зако-

ном или их је основала Влада обезбиједити приликом пријема 

нових радника да борац има, под истим условима, предност у 
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запошљавању у односу на остала лица која нису корисници 

права по овом закону, у складу са прописима који регулишу 

област рада и запошљавања, а да ако се на оглас, односно кон-

курс пријаве борци из више категорија, предност има борац 

више категорије, с тим да у оквиру исте категорије предност 

има борац са дужим временом ангажовања у оружаним снага-

ма, те да се предност из става 1. овог члана не односи се на 

изабрана и постављена лица (члан 36), да ће органи републич-

ке управе и органи локалне управе, јавна предузећа и друга 

привредна друштва која су у цјелини власништво Републике 

или већинском власништву Републике, општине или града, као 

и други субјекти који су основани законом или их је основала 

Влада обезбиједити приликом пријема нових радника да ратни 

војни инвалид има, под истим условима, предност у запошља-

вању у односу на остала лица, изузев чланова породице поги-

нулог борца, у складу са прописима којима се уређује област 

рада и запошљавања, а да ако се на оглас, односно конкурс 

пријаве ратни војни инвалиди из различитих категорија, пред-

ност има ратни војни инвалид више категорије инвалидности, 

а ако се ради о случају да су исте категорије инвалидности, он-

да предност има ратни војни инвалид са дужим временом ан-

гажовања у оружаним снагама, те да се предност из става 1. 

овог члана не односи на изабрана и постављена лица (члан 54), 

да ће органи републичке управе и органи јединица локалне са-

моуправе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су 

у цјелини власништво Републике или већинском власништву 

Републике, општине или града, као и други субјекти који су 

основани законом или их је основала Влада, обезбиједити при-

ликом пријема нових радника да члан породице погинулог 

борца има, под истим условима, предност у запошљавању у 

односу на остала лица, укључујући ратне војне инвалиде бор-

це, у складу са прописима којима се уређује област рада и за-
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пошљавања, те да се предност из става 1. овог закона не одно-

си на изабрана и постављена лица (члан 73).  

 Узимајући у обзир наведене уставне и законске 

одредбе Суд је утврдио да је оспорени правилник донесен 

сагласно овлашћењу Агенције за државну управу из члана 37. 

Закона о државним службеницима, а њиме су, с циљем 

провођења тог закона, детаљније разрађене његове одредбе.  

Доносилац оспореног акта је прописивањем на начин као у чл. 

9. и 17. Правилника ближе уредио правила и процедуре јавне 

конкуренције за запошљавање и попуњавање радних мјеста 

државних службеника. Утврђујући садржај и образац пријаве 

на јавни конкурс и интерни оглас (оспорени члан 9. 

Правилника), те сврху појединачних разговора са кандидатима 

учесницима јавног конкурса (оспорени члан 17. Правилника), 

доносилац Правилника је, према оцјени Суда, сагласно 

гаранцијама из члана 33. Устава, уредио начин на који 

кандидати обезбјеђују податке и доказе о испуњености 

општих и посебних услова за запошљавање на одређеном 

радном мјесту, чиме је конкретизовао чл. 29. и 33. став 1. 

Закона о државним службеницима, те омогућио примјену 

члана 34. став 7. тог закона, тј. провјеру испуњености услова 

јавног конкурса. С обзиром на то да је сврха подзаконског 

нормирања у ближем разрађивању хијерархијски више 

законске норме, те да је у функцији њене практичне примјене, 

доносилац оспореног правилника је, прописујући на начин као 

оспореним члановима 9. и 17. истог, према мишљењу Суда, 

поступио сагласно својим овлашћењима јер није измијенио 

смисао законског регулисања, те није довео до непоузданости 

када је ријеч о његовој примјени.  

 Такође, када је ријеч о наводима из иницијативе према 

којима члан 9, Правилника није у сагласности са чл. 36, 54. и 

73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 
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погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, Суд је 

утврдио да се овим наводима, у суштини, не оспорава устав-

ност и законитост постојећег нормирања Правилника, односно 

нормирања појединих његових одредаба, већ се поставља 

питање уставности, односно законитости пропуштања доно-

сиоца оспореног акта да ову материју уреди на начин који 

давалац иницијативе сматра оптималним. Имајући у виду да је 

Суд већ утврдио да је Агенција за државну управу, на основу 

повјереног овлашћења из члана 37. Закона о државним служ-

беницима, ближе уредила поступак спровођења јавне 

конкуренције, садржај и образац пријаве на јавни конкурс и 

интерни оглас, поступак избора, утврђивање и потврђивање 

листе успјешних кандидата, као и приједлога за запошљавање 

и постављење, те узимајући у обзир да из наведене законске 

одредбе, ни из других одредаба Закона о државним служ-

беницима, који је послужио као правни основ за доношење 

Правилника, не проистиче обавеза подзаконске разраде права 

адресата чл. 36, 54. и 73. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџ-

бинског рата, то се у конкретном случају, према оцјени Суда 

не ради о легислативном пропусту доносиоца оспореног акта, 

већ о његовој цјелисходној процјени да релеванту материју 

треба уредити на прописани начин.Сходно члану 115. Устава, 

није у надлежности овог суда да цијени оправданост овакве 

процјене.  

 Надаље, према члану 115. Устава није у надлежности 

овог суда да оцјењује међусобну сагласност одредаба истог 

општег акта, па тако ни сагласност оспореног члана 17. Пра-

вилника са чланом 1. став 2, чланом 9. и чланом 11. Правил-

ника, а  како се тражи иницијативом, нити је у надлежности 

Суда да разматра наводе о потреби другачијег уређења 

предмета регулисања Правилника.  
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 Поред тога, сагласно члану 115. Устава, Суд није 

надлежан да цијени примјену прописа, због чега наводи 

којима се указује на могуће злоупотребе у поступку спрово-

ђења јавне конкуренције нису  од уставноправног значаја.  

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

                                                                                                                           

Број: У-35/19                                                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            

24. јуни  2020. године                       УСТАВНОГ СУДА

       

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за 

оцјењивање уставности нормативног акта када се наводи-

ма иницијативе, у суштини, не оспорава уставност и 

законитост оспореног нормирања већ се поставља питање 

уставности, односно законитости пропуштања доносиоца 

акта да материју уреди на начин који давалац иницијативе 

сматра оптималним. 
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Рјешење 

Број У-40/19 од 24. јуна 2020. године 

    „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. јуна 2020. године, д 

о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти члана 123. став 3. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

134/11, 82/13 и 103/15). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање сагласности члана 123. став 3. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) са чланом 147. 

ст. 1. и 2. Закона о општем управнм поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рајко Шобот из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 123. став 3. Закона о пензијском 

и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15). У иницијативи се наводи 

да оспорена законска норма није у сагласности са чл. 10. и 16. 
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Устава Републике Српске, те да је супротна одредбама члана 

147. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18). Давалац иницијативе, наиме, сматра да оспорено 

прописивање доводи до неравноправности грађана и њихове 

неједнакости пред законом приликом остваривања права из 

области пензијског и инвалидског осигурања. Истиче да су 

повреде ових уставних гаранција посебно изражене код 

грађана који су избјегли са подручја данашње Федерације 

Босне и Херцеговине и који не могу за период рата доказати 

радни стаж подацима из матичних евиденција (јер нису 

вођене), као ни на било који друга начин, осим путем исказа 

осигураника и свједока. У вези са наведеним, указује и на 

одредбе члана 147. ст. 1. и 2. Закона о општем управном 

поступку, према којем се сва доказна средства која могу бити 

од утицаја на остваривање права морају користити у управном 

поступку. Сходно наведеном, предлаже да Суд након 

проведеног поступка утврди да је оспорена законска норма 

неуставна.   

       У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да давалац иници-

јативе на погрешан начин тумачи одредбе чланова 10. и 16. 

Устава, на чије се кршење позива, те да непотпуно тумачи и 

оспорене законске норме. Истиче се да је овакво законско 

рјешење резултат цјелисходне процјене законодавца да се 

предметна правна ситуација уреди на наведени начин, 

нарочито имајући у виду податке неопходне за остваривање 

права који су садржани у члану 108. Закона. У вези с тим, 

Народна скупштина износи став да је врло тешко прет-

поставити да постоји свједок који би за неког осигураника 

могао дати поуздане и прецизне податке предвиђене овом 

законском одредбом, а на основу којих се рјешава о праву из 
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пензијског и инвалидског осигурања. Оспорена законска 

норме се, како се у одговору даље наводи, једнако односи на 

све осигуранике у истим правним ситуацијама, тако да не 

доводи до повреде члана 10. Устава. Такође се указује на то да 

је законодавна власт надлежна да самостално уреди услове за 

стицање права из области пензијског и инвалидског осигу-

рања, те да мишљење иницијатора о евентуално другачијем 

уређењу предметне материје није уставноправно релевантно. 

 Чланом 123. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 

82/13 и 103/15) прописано је: да о правима из пензијског и 

инвалидског осигурања Фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање Републике Српске рјешава на основу података 

унесених у матичну евиденцију (став 1), те да се чињенице 

које се не могу утврдити на основу података из матичне 

евиденције, а које су од значаја за остваривање права, утврђују 

у поступку рјешавања о тим правима (став 2). Према 

оспореном ставу 3. овог члана чињенице из става 2. овог члана 

се не могу утврђивати само на основу изјава свједока.   

 У поступку оцјењивања уставности члана 123. став 3. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању Суд је имао у 

виду да је тачкама 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. 

Поред тога, према члану 49. ст. 1. и 2. Устава слободе и права 

се остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу 

устава, осима када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, а законом се 

може прописати начи остваривања појединих права и слобода 

само када је то неопходно за њихово остваривање.    
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 Одредбама Устава у односу на које је давалац 

иницијативе тражио оцјену уставности предметне законске 

норме утврђено је: да су грађани равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 

правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), те да 

свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку 

пред судом и другим државним органом и организацијом 

(члан 16).  

 Сагласно напријед наведеним уставним овлашћењима, 

Законом о пензијском и инвалидском осигурању установљено 

је, на начелима узајамности и солидарности, обавезно и 

добровољно пензијско и инвалидско осигурање, дефинисане 

су врсте права која се остварују по основу овог осигурања, те  

су уређени услови за њихово остваривање и коришћење. Тако 

је, у оквиру регулисања питања остваривања права из ове 

области, прописано да права из пензијског и инвалидског 

осигурања, прописана овим законом, остварују у поступку 

предвиђеним прописима који регулишу општи управни 

поступак, ако овим законом није другачије одређено (члан 

116. став 1), да се поступак за остваривање права на старосну 

пензију и права по основу инвалидности покреће на захтјев 

осигураника (чл. 118. став 1. и 119. став 1), да о правима из 

пензијског и инвалидског осигурања, изузев права на основу 

смањене радне способности, као и о утврђивању пензијског 

стажа, рјешава Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Српске (члан 122). Уређујући поступак рјешавања 

и заштите права из пензијског и инвалидског осигурања, 

чланом 123. прописано је да о правима из пензијског и 

инвалидског осигурања Фонд за пензијско и инвалидско 
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осигурање Републике Српске рјешава на основу података 

унесених у матичну евиденцију (став 1), да се чињенице које 

се не могу утврдити на основу података из матичне 

евиденције, а које су од значаја за остваривање права, утврђују 

у поступку рјешавања о тим правима (став 2), те да се 

чињенице из става 2. овог члана не могу утврђивати само на 

основу изјава свједока (став 3). Поред тога, чланом 108. овог 

закона прописано је да матична евиденција о осигураницима 

садржи сљедеће податке: име и презиме осигураника, једин-

ствени матични број, лични број осигураника, адресу и 

општину пребивалишта, презиме по рођењу, држављанство, 

датум рођења, пол, стручну спрему, занимање, основ осигу-

рања, датум почетка и престанка осигурања, дневно радно 

вријеме, стаж осигурања, стаж осигурања са увећаним траја-

њем, број уплатилаца доприноса код којих је пријављен, плате 

и основице осигурања које се узимају за утврђивање годиш-

њих личних коефицијената, о осигураницима који имају 

најмање 70% тјелесног оштећења, војним инвалидима од I до 

VI групе, цивилним инвалидима од I до VI групе и о повреди 

на раду, професионалној болести и болести у вези са радом.   

 Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да нор-

мирањем из оспореног члана 123. став 3. предметног закона 

није дошло до повреде гаранција из чл. 10. и 16. Устава, на 

које се указује у иницијативи. Наиме, Устав је дао у искљу-

чиву надлежност законодавцу да, поштујући утврђена уставна 

добра и вриједности, у цјелини уреди систем социјалне зашти-

те и социјалносг осигурања, те у оквиру тога и сва темељна 

питања из области пензијског и инвалидског осигурања. У 

оквиру овог овлашћења законодавац је прописао услове, начин 

и поступак за остваривање ових права, те оспореном нормом 

из члана 123. став 3. предметног закона регулисао питање 

утврђивања, односно доказивања релевантних чињеница у 
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случају да не постоје матичне евиденције. Начин на који је 

овом законском одредбом регулисано питање доказивања 

путем свједока је, по оцјени Суда, ствар цјелисходне процјене 

законодавца и представља одраз политике у уређивању 

области пензијског и инвалидског осигурања, а оцјена 

оправданости и цјелисходности законског рјешења, према 

члану 115. Устава, није у домену уставносудске кон-троле. 

Истовремено, Суд сматра да у конкретном случају треба 

указати на то да оспорено прописивање, према којем се 

чињенице неопходне за остваривање одређених права из 

пензијског и инвалидског осигурања не могу утврђивати само 

на основу изјава сведока, ово доказно средство не искључује, 

већ се узима у обзир поред других, законом предвиђених 

доказних средстава. С обзиром на то да се докази у управном 

поступку цијене како посебно, односно појединачно, тако и у 

вези са осталим доказима, несумњиво је да се надлежни орган 

приликом утврђивања чињеница релевантних за оставривање 

права из пензијског и инвалидског осигурања не може 

ослонити и донијети одлуку само на основу једног доказног 

средства ‒ изјаве свједока. 

 Поред тога, Суд је оцијенио да оспореном законском 

нормом није дошло до повреде принципа равноправности и 

једнакости грађана из члана 10. Устава, јер се ова одредба 

односи једнако, под истим условима, на сва лица која, усљед 

недостатка матичне евиденције са релевантним подацима, у 

управном поступку доказују чињенице од значаја за 

оставривање права из пензијског и инвалидског осигурања. У 

вези с тим, треба нагласити да уставни принцип из члана 10. 

не подразумијева једнакост грађана у апсолутном смислу, већ 

гарантује једнак третман лица која се налазе у истим правним 

ситуцијама приликом реализације одређених права и слобода.     
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 У односу на наводе иницијативе о несагласности 

оспорене законске норме са чланом 147. ст. 1. и 2. Закона о 

општем управном поступку Суд такође није прихватио ини-

цијативу, јер према члану 115. Устава, није у оквиру над-

лежности овог суда да оцјењују међусобну усаглашеност 

одредаба појединих закона.  

 С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорене одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигу-

рању одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

                                                                                                                              

Број: У-40/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

24. јуни  2020. године                                   УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                              

                                                                       Мр Џерард Селман  
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 Начин на који је оспореном законском одредбом 

регулисано питање доказивања путем свједока је ствар 

цјелисходне процјене законодавца и представља одраз поли-

тике у уређивању области пензијског и инвалидског осигу-

рања, а оцјена уставности оправданости и цјелисходности 

законског рјешења није у домену уставносудске контроле. 
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Рјешење 

Број У-42/19 од 24. јуна 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 24. јуна 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 27. став 2. тачка 4. Закона о обавезним 

осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике 

Српске“ број 82/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Заједничка адвокатска канцеларија Ђукић из Бањалуке 

дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: 

Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 27. став 2. тачка 4. Закона о обавезним 

осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике 

Српске“ број 82/15) (у даљем тексту: Закон). Давалац 

иницијативе сматра да је оспорена законска одредба у 

супротности са чланом 5. став 1. ал. 1. и 4, те чл. 10. и 13. 

Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав). Истиче се 

да је ускраћивање права на накнаду штете адресатима члана 

27. став 2. тачка 4. Закона супротно уставном начелу 

владавине права јер представља противправно задирање у туђа 

права и поремећај привредно-социјалне равнотеже, те се, 
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истовремено, на овај начин наведеним лицима ускраћује 

заштита достојанства, тјелесног и духовног интегритета који 

су зајемчени чланом 13. Устава. Такође давалац иницијативе 

сматра да оспорена одредба Закона није у сагласности са 

чланим 154. став 1, чл. 173. и 174. став 1, члану 178. ст. 1-4, те 

чл. 940. и 941. Закона 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) из чијег 

прописивања произлази несумњива обавеза осигуравача да у 

случају утврђене одговорности осигураника за саобраћајну 

незгоду, свим оштећеним лицима надокнади штету, због чега 

је одредба о ускраћивању права на накнаду штете адресатима 

оспорене законске одредбе дискриминирајућа, те, у контексту 

члана 178. став 4. изазива правну несигурност.  Ускраћивање 

права на накнаду штете наведеним лицима је неосновано и са 

аспекта прописивања чл. 14. и 28. став 1. тачка 4. оспореног 

закона, јер  из ових одредаба произлази право осигуравача на 

регрес од осигураника који је изазвао саобраћајну незгоду, 

тако да осигуравач, исплатом накнаде путнику, не би трпио 

никакву штету, а тиме би се остварила сврха Закона, тј. 

заштита трећих лица као оштећених у саобраћају. У ини-

цијативи се наводи да је код релевантног вида одговорности за 

штету ријеч о одговорности за другога, а претпоставка за 

остваривање права оштећеног према осигуравачу јесте 

постојање грађанске одговорности осигураника. Како се 

одговорност осигуравача изводи из одговорности власника 

моторног возила (осигураника), давалац иницијативе сматра 

да је недопустиво, између осталог, да у случају установљавања 

кривичне одговорности возача, осигуравач избјегне обавезу 

накнаде штете адресату оспорене законске одредбе. Оспо-

реним прописивањем се утиче и на примјену члана 12. став 3. 

Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике 
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Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) на који се, 

у поступку накнаде штете, не би могао позвати адресат 

оспореног члана 27. став 2. тачка 4. Закона. Такође, давалац 

иницијативе сматра да је оспорено прописивање у супрот-

ности са Директивом 2009/103 ЕЗ Европског парламента и 

Вијећа Европске уније од 16. септембра 2009. године, те чл. 5, 

14. и 17. Европске конвенције о заштити људких права и 

основних слобода (у даљем тексту: Конвенција). У ини-

цијативи се, исто тако, указује на другачија законска рјешења 

предметне материје у окружењу и Европској унији. 

 У одговору који је Суду доставила Народна скупштина 

Републике Српске наводи се да је прописујући као у оспо-

реном члану 27. став 2. тачка 4. законодавац поступио у 

складу са уставном обавезом заштите приватног и јавног 

интереса, а узимајући у обзир значај стабилности сектора 

осигурања, те је, цијенећи разлоге цјелисходности усвојио 

закон у постојећем тексту. Истиче се да су чланом 27. овог 

закона утврђена сва лица која немају право на накнаду штете 

по основу аутоодговорности, а да оспорена одредба закона 

подразумијева сужени обим искључења који се примјењује 

само на оштећене путнике који су добровољно ушли у возило 

уз сазнање за постојање интоксикације возача, а што друштво 

за осигурање треба да докаже у судском поступку. Уређујући 

на оспорени начин законодавац је имао у виду да је путник 

добровољно ушао у возило којим управља возач под дејством 

алкохола или опојних дрога, те да се, сагласно члану 163. 

Закона о облигационим односима, сматра да је путник тиме 

пристао на посљедице или да је требао бити свјестан 

посљедица такве радње, због чега не може остварити право на 

накнаду штете. Сазнање путника о ризику, искљујчује га из 

права на накнаду штете и по основу осигурања од 

аутоодговорности. Истиче се да је оспорени закон леx 



206 
 

специалис, због чега ће се Закон о облигационим односима 

примјењивати само у случају када Законом о осигурањима у 

саобраћају није другачије прописано. Наводи се да је оспорено 

прописивање усклађено са правним тековинама Европске 

уније и Савјета Европе. С обзиром на изложено предлаже се да 

Суд не прихвати иницијативу. 

 Оспореним чланом 27. став 2. тачка 4. Закона о 

обавезним осигурањима у саобраћају („Службени гласник 

Републике Српске“ број 82/15) прописано је да право на 

накнаду штете по основу осигурања од аутоодговорности нема 

путник који је добровољно ушао у возило којим је про-

узрокована штета, а којим је управљао неовлашћени возач или 

возач под дејством алкохола или опојних дрога, ако одговорно 

друштво за осигурање докаже да је та околност путнику 

требало да буде позната. 

 У поступку оцјењивања уставности члана 27. став 2. 

тачка 4. Закона, Суд је имао у виду да је Уставом утврђено да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за 

Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим 

је замијењен члан 68. Устава), као и да у складу са чланом 108. 

Устава 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. Поред тога, Суд је 

узео у обзир и одредбе Устава, у односу на које давалац 

иницијативе оспорава члан 27. став 2. тачка 4. Закона, којима 

је утврђено: да се уставно уређење Републике  темељи на 

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са 

међународним стандардима, те владавини права (члан 5. став 

1. ал. 1. и 4), да су грађани Републике равноправни у 
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слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, социјално поријек-

ло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго 

увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 

10), као и да су људско достојанство, телесни и духовни 

интегритет, човекова приватност, лични и породични живот 

неповредиви (члан 13). 

 Законом о обавезним осигурањима у саобраћају уре-

ђене су ове врсте осигурања, те су, у том смислу, прописана 

права и обавезе друштава за осигурање која се баве том 

врстом осигурања, као и права и обавезе осигураника и трећих 

лица, те обавезе и овлашћења Заштитног фонда Републике 

Српске, надзор над примјеном Закона, као и прекршајне казне 

за поступања супротна одредбама Закона. У оквиру регу-

лисања ове области законодавац је као врсту обавезног 

осигурања у саобраћају предвидио и осигурање власника 

возила од одговорности за штету проузроковану трећим 

лицима, тј. осигурање од аутоодговорности (члан 2. став 2), 

одређујући да је власник возила дужан закључити уговор о 

осигурању од аутоодговорности за штету коју употребом 

возила проузрокује трећим лицима због смрти, тјелесне 

повреде, нарушавања здравља, уништења или оштећења 

ствари, као и да уговор о осигурању од аутоодговорности 

покрива одговорност власника, односно корисника возила 

према трећим лицима која имају захтјев за накнаду штете од 

одговорног лица које му штету проузрокује, у складу са 

одредбама прописа којима се уређују облигациони односи 

(члан 21. ст. 1. и 2). Додатно, законодавац је оспореним 

законом предвидио: да се на уговоре о обавезном осигурању у 

саобраћају примјењују одредбе прописа којима се уређују 

облигациони односи, односно општи и посебни услови у 



208 
 

појединим врстама осигурања, ако овим законом није 

утврђено другачије (члан 3. став 1), као ида је одговорно 

друштво за осигурање дужно да утврди правни основ и висину 

одштетног захтјева, те исплати одштету, уз достављање 

образложене понуде, у року и на начин како је то уређено 

чланом 22. Закона, те да уколико друштво за осигурање не 

ријеши одштетни захтјев у року од 60 дана од дана подношења 

захтјева или уколико оштећено лице има друге разлоге, може 

тужбом покренути поступак код надлежног суда против 

одговорног друштва за осигурање, да се тужба поднесена 

против друштва за осигурање прије истека рока из члана 22. 

став 1. овог закона сматра преурањеном, да се за подношење 

тужбе против друштва за осигурање примјењују се рокови 

застаре, у складу са општим правилима одговорности за штету 

(члан 24). 

 Суд је имао у виду да је одредбама члана 5. 

Конвенције, у односу на које давалац иницијативе оспорава 

члан 27. став 2. тачка 4. Закона, између осталог, прописано: да 

свако има право на слободу и безбиједност личности, да се 

уживање права 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 мишљење, национално или социјално поријекло, веза с 

неком националном мањином, имовно стање, рођење или 

други статус (члан 14), да се ништа у овој Конвенцији не може 

тумачити тако да подразумијева право било које државе, групе 

или лица да се упусте у неку дјелатност или изврше неки чин 

који је усмјерен на поништавање било ког од наведених права 

и слобода или на њихово ограничавање у већој мјери од оне 

која је предвиђена Конвенцијом (члан 17). 
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 Према становишту Суда, нису основани наводи 

даваоца иницијативе према којима је оспореним прописи-

вањем провријеђен принцип владавине права из члана 5. став 

1. алинеја 4. Устава. Оспорена законска одредба је, према 

оцјени Суда, у функцији наведеног уставног принципа, јер на 

јасан и недвосмислен начин омогућава да њени адресати 

предвиде посљедице својих поступања, због чега резултат 

примјене оспорене одредбе не може бити контрадикторан 

легитимним очекивањима ових лица, те не доводи до правне 

несигурности како се наводи у иницијативи.  

 Исто тако, оспорена законска одредба се, према 

становишту Суда, сагласно члану 10. Устава, на једнак начин 

односи на све адресате која се налазе у истим или сличним 

правним ситуацијама, чиме су створене претпоставке за њихов 

равноправан третман у пракси.  

 Надаље, заштита личних права у правном поретку 

Републике Српске обезбијеђена јемством из члана 13. Устава, 

те нормама и принципима кривичноправног и грађанскоправ-

ног законодавства, не подразумијева гаранцију да до повреде 

ових права неће доћи, већ осигурава систем правне заштите од 

њихове противправне повреде или угрожавања. Суд је утврдио 

да оспорени закон обезбјеђује механизме овакве заштите, због 

чега нису основани наводи даваоца иницијативе према којима 

је прописивање из члана 27. став 2. тачка 4. Закона у супрот-

ности са чланом 13. Устава. Овакву своју оцјену Суд је, 

превасходно, засновао на чињеници да је изузимање адресата 

оспорене законске одредбе из права на накнаду штете по 

основу аутоодговорности условно одређено, тј. да до њега не 

долази по аутоматизму, већ само уколико одговорно друштво 

за осигурање докаже да су околности које се тичу неовлаш-

ћености возача да управља моторним возилом и/или његове 

интоксикације, требале да буду познате путнику тј. Оште-
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ћеном. Поред наведеног, оспорени закон, према становишту 

Суда, обезбјеђује права оштећених лица и прописивањем 

супсидијарне примјене Закона о облигационим односима на 

уговоре о обавезном осигурању у саобраћају (члан 3. став 1. 

Закона), утврђивањем одговорности власника/корисника мо-

торног возила према трећим лицима која имају одштетни 

захтјев, у складу са прописима којима се уређују облигациони 

односи (члан 21. став 2), као и одређивањем стриктног и 

вишестепеног поступка за рјешавање одштетних захтјева 

(члан 22. и 24. Закона). С обзиром на изложено, Суд је 

становишта да нису основани наводи даваоца иницијативе 

према којима се адресатима оспорене законске одредбе 

ускраћују уставна јемства из члана 13. Устава, као и да 

оспореним законским прописивањем нису повријеђене ни 

гаранције из члана 5. став 1. алинеја 1. Устава. 

 Суд је утврдио да је законодавац био овлашћен да, 

уређујући осигурање од аутоодговорности, тј. осигурање 

власника возила од одговорности за штету проузроковану 

трећим лицима, утврди, између осталог и оспореним чланом 

27. став 2. тачка 4, круг лица која немају право на накнаду 

штете по основу ове одговорности. Цијенећи укупне еко-

номске показатеље у друштву, те материјалне могућности 

обвезника осигурања од аутоодговорности, законодавац је 

осигурање од аутоодговорности регулисао на начин који 

сматра цјелисходним. Суд се није упуштао у оцјену прави-

чности и оправданости оспореног законског рјешења јер, у 

складу са чланом 115. Устава, није у надлежности Суда да 

цијени цјелисходност законодавне политике.  

 С обзиром на паушалне наводе даваоца иницијативе о 

повреди чл. 5, 14. и 17. Конвенције, односно недостатак 

образложења или аргументације у том смислу, Суд није 

разматрао иницијативу у односу на ове наводе.  
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 Према члану 115. Устава није у надлежности овог суда 

да оцјењује сагласност оспореног законског прописивања са 

одредбама члана 154. став 1, чл. 173. и 174. став 1, члана 178. 

ст. 1‒4, те чл. 940. и 941. Закона о облигационим односима, јер 

се ради о актима истог доносиоца који имају једнаку правну 

снагу. Поред тога, није у надлежности Суда да цијени 

међусобну сагласност одредаба истог општег акта, па тако ни 

сагласност оспореног члана 27. став 2. тачка 4. Закона са чл. 

14. и 28. став 1. тачка 4. Закона, нити да оцјењује примјену 

прописа те тако ни примјену члана 12. став 3. Закона о 

парничном поступку, а како се тражи у иницијативи.  

 У односу на наводе даваоца иницијативе према којима 

да оспорени 27. став 2. тачка 4. Закона није у складу са 

Директивом 2009/103 ЕЗ Европског парламента и Вијећа од 

16. септембра 2009. године, Суд констатује да ова директива 

нема карактер међународног уговора потврђеног од стране 

Босне и Херцеговине, те да Суд, у смислу члана 115. Устава, 

нема уставноправног основа да врши оцјену сагласности 

оспореног члана Закона са наведеном директивом. 

 Исто тако, имајући у виду чланом 115. Устава 

прописан стандард оцјене у поступцима контроле уставности, 

наводи предлагача којима се указује на поједина другачија 

законска рјешења у огружењу и земљама Европске уније, нису 

од значаја за одлучивање овог суда.  

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  
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 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

 

Број: У-42/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

 24. јуни  2020. године                     УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                            

                                                                       Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Цијенећи укупне економске показатеље у друштву, 

те материјалне могућности обвезника осигурања од ауто-

одговорности, законодавац је ово осигурање регулисао на 

начин који сматра цјелисходним, а Уставни суд се није 

упуштао у оцјену правичности и оправданости оспореног 

законског рјешења, јер није у његовој надлежности да 

цијени цјелисходност законодавне политике.  
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Одлука 

Број У-55/19 од 24. јуна 2020. године 

   „Службени гласник Републике Српске“ број 64/20 

 

 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 24. јуна 2020. године, д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члан 24. Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста Комунал-

ног предузећа „Водовод“ а.д. Србац број: 1779/17 од 28. 06. 

2017. године није у сагласности са Уставом Републике 

Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дренка Угрен из Српца дала је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац 

број: 1779/17 од 28. јуна 2017. године. У иницијативи се 

истиче да је чланом 24. Правилника, супротно члану 109. 

Устава, прописано његово ступање на снагу осмог дана од 

дана доношења. Исто тако, наводи се да Правилник не садржи 

одредбу о времену и начину објављивања, те да није објављен, 

због чега није сагласан са чланом 270. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18), те 
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посљедично ни са чланом 108. став 2. Устава. Давалац 

иницијативе истиче да оспорени правилник није ступио на 

снагу сагласно Уставу, те га због овог, формалног, недостатка, 

треба, у цјелини, уклонити из правног поретка.  

 У одговору и његовој допуни које је Суду доставио 

директор Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац, у 

цијелости се оспоравају наводи иницијативе као неосновани, 

те се предлаже њено неприхватање. Истиче се да је, на основу 

одлуке директора овог предузећа број: 1783/17 од 28. јуна 

2017. године, оспорени правилник објављен на огласној плочи 

предузећа, те да се почео примјењивати по протеку осам дана 

од дана објављивања. Указује се да је у члану 24. Правилника 

ријеч „доношења“ терминолошки погрешно употребљена, али 

да то није утицало на правилно објављивање, односно ступање 

на снагу овог општег акта. У прилогу одговора Суду је 

достављена наведена одлука.  

 Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Комуналног предузећа „Водо-

вод“ а.д. Србац број: 1779/17, донио је, 28. јуна 2017. године 

директор овог предузећа, на основу члана 270. став 1. Закона о 

раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и 

члана 67. тачка 16. Статута КП „Водовод“ а.д. Србац. 

 Чланом 24. Правилника је прописано да ступа на снагу 

осмог дана од дана доношења.  

 Суд је констатовао да је Одлуком број: 1783/17 од 28. 

јуна 2017. године директор предузећа наложио Органи-

зационој јединици за опште и кадровске послове предузећа да 

оспорени правилник, са даном његовог доношења, објави на 

огласној плочи предузећа. 
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 Оцјењујући оспорену одредбу члана 24. Правилника 

Суд је имао у виду да је чланом 109. став 1. Устава Републике 

Српске  утврђено да закони, други прописи и општи акти 

ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, 

осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да 

раније ступе на снагу.  

 Суд је исто тако имао у виду да је чланом 270. став 1. 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 

и 66/18) прописано да је послодавац, који има у радном односу 

више од 15 радника запослених на неодређено вријеме, дужан 

да, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона, донесе и на одговарајући начин објави правилник 

којим се ближе уређује унутрашња организација и система-

тизација послова и радних задатака. 

 Имајући у виду да из наведене уставне одредбе 

произлази да се закони и општи акти објављују прије ступања 

на снагу, а да је оспореном одредбом члана 24. Правилника 

прописано да он ступа на снагу осмог дана од дана доношења, 

дакле независно од дана његовог објављивања, Суд је 

оцијенио да ова одредба Правилника није у сагласности са 

чланом 109. став 1. Устава.  

 С обзиром на то да оспорени члан 24. Правилника, 

независно од чињенице објављивања, ступање на снагу овог 

општег акта повезује са даном његовог доношења, наводи 

доносиоца акта којима се доказује објављивање Правилника 

на огласној плочи, нису од значаја за одлучивање у конкретној 

уставноправној ствари. 

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено те да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), у овом 
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предмету донио одлуку без доношења рјешења о покретању 

поступка. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци 

одлуке.    

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 

Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић. 

                                                                                                                             

Број: У-55/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

24. јуни  2020. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                            

                                                                     Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Имајући у виду да из уставне одредбе произлази да се 

закони и општи акти објављују прије ступања на снагу, а да 

је оспореном одредбом подзаконског општег акта пропи-

сано да он ступа на снагу осмог дана од дана доношења, 

дакле независно од дана његовог објављивања, оспореним 

нормирањем дошло је до повреде наведене уставне одредбе.  
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Одлука 

Број У-14/19 од 15. jула 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 Уставни суд, на основу члана 115. Устава Републике 

Српске, члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду 

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

сједници одржаној дана 15. јула 2020. године, донио је    

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

чланова 27. и 31. став 4. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Удружење грађана Ветерани Републике Српске, Добој, 

заступано по предсједнику удружења Душку Вукотићу, 

поднијело је Уставном суду Републике Српске приједлог за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 27. и 

члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

(„Службени гласник Републике Српске“бр.134/11, 9/12 и 

40/12), због, како се наводи, њихове несагласности са 

Амандманом XXXII и члановима 5, 10, 17, 48, 49. и 111. 

Устава Републике Српске. У образложењу наведеног се истиче 

да се прописивањем као у оспореним нормама доводе у 

неравноправан положај удружења од јавног интереса међу-

собно, јер се једном таквом удружењу, конкретно Борачкој 
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организацији Републике Српске, дају јавна овлашћења, а 

другом удружењу Ветерани Републике Српске, које има исте 

циљеве и друштвени статус, таква овлашћења ускраћују. 

Такође, наводи се, да је оспореним члановима закона дато 

овлашћење Борачкој организацији Републике Српске да даје 

претходна мишљења на акте органа управе надлежне за 

послове борачко-инвалидске заштите, као и на сам акт Владе 

Републике Српске. По мишљењу подносиоца приједлога, 

предметним законом није јасно одређено на који начин дјелују 

ова претходна мишљења, да ли имају савјетодавни или 

обавезујући карактер, те је нејасно, будући да Борачка 

организација има овлашћења давати мишљење о чињеницама 

које су од директног утицаја на статус и права бораца Војске 

Републике Српске, ко сноси посљедице давања евентуално 

незаконитог и погрешног мишљења и има ли званична 

евиденција Војске Републике Српске било какав значај у 

поступку давања мишљења о дужини ангажовања у оружаним 

снагама, о времену и условима ангажовања у зони борбених 

дејстава.         

 У одговору на приједлог који је Суду доставила 

Народна Скупштина Републике Српске истиче се да је 

законодавац сходно својим уставним овлашћењима, Борачкој 

организацији као најбројнијој организацији заступљеној на 

територији Републике Српске, која има статус удружења од 

јавног интереса од 2006. године, дао овлашћење да, у 

управном поступку у којем се утврђује статус и категорија 

бораца даје мишљење о дужини ангажовања у оружаним 

снагама и о времену и условима ангажовања у зони борбених 

дејстава. Да је приједлог неоснован из разлога што удружење 

Ветерани Републике Српске у години доношења закона није 

постојало, те ниј имало статус удружења од јавног интереса, 

па је више него јасно да том удружењу Законом нису могла 
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бити дата јавна овлаштења која су дата Борачкој организацији. 

Такође, наводи се, да мишљење које даје Борачка организација 

у смислу члана 27. Закона није управни акт са обавезујућом 

правном снагом, већ доказ за који постоји законска обавеза да 

се прибави, које се цијени  као и сваки дуги доказ, водећи 

рачуна о начелима Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18). У погледу члана 31. став 4. Закона наводи се да је 

законодавац, водећи се цјелисходним рјешењем, а у оквиру 

свог уставног овлашћења, прописао прибављање сагласности 

Борачке организације Републике Српске приликом доношења 

уредбе којом се уређују услови и поступак за остваривање 

права на борачки додатак, као организације која представља 

категорије на које се уредба односи, а која је у моменту 

доношења Закона већ имала признат статус организације од 

јавног интереса. Сходно наведеном, предлаже се да Суд 

приједлог одбије. 

 Оспореним чланом 27. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата („Службени гласник Републике Српске“ 

бр.134/11, 9/12 и 40/12) прописано је да на захтјев странке, 

утврђивање статуса бораца и разврставање у одговарајућу 

категорију врше градски, односно општински органи управе 

надлежни за послове борачко-инвалидске заштите (у даљем 

тексту: првостепени орган) по претходно прибављеном 

мишљењу Борачке организације Републике Српске (у даљем 

тексту: Борачка организација) и увјерења о дужини ангажо-

вања у оружаним снагама издатог од надлежног органа (став 

1); да у случају смрти борца захтјев за утврђивање статуса 

борца и разврставање у одговарајућу категорију могу 

поднијети лица из члана 13. овог закона који имају непосредни 

правни интерес (став 2); да борачка организација даје 
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мишљење о дужини ангажовања у оружаним снагама, о 

времену и условима ангажовања у зони борбених дејстава, а 

ако је припадник оружаних снага вршио друге дужности од 

значаја за одбрану, Борачка организација се изјашњава о тој 

чињеници (став 3); ако Борачка организација не достави 

мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтјева, 

надлежни орган ће ријешити и без тог мишљења, на основу 

других расположивих доказа (став 4); ако Борачка органи-

зација дâ мишљење које дјелимично или у цијелости није у 

сагласности са увјерењем из става 1. овог члана или ако 

надлежни орган оцијени да не може ријешити без ревизије тог 

увјерења, покренуће се поступак ревизије у смислу члана 127. 

овог закона (став 5). 

 Оспореним чланом 31. став 4. истог закона је 

прописанио да ће Влада донијети уредбу којом се уређују 

услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, 

уз претходно прибављену сагласност Борачке организације 

(став 4). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби 

Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.134/11, 9/12 и 40/12), Суд је 

имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 

социјалној правди и владавини права (члан 5. алинеје 3. и 4); 

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, друштвени 

положај или друго лично својство (члан 10); да свако има 

право на накнаду штете коју му незаконитим или неправилним 
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радом нанесе службено лице или државни орган, односно 

организација која врши јавна овлашћења (члан 17. став 1); да 

се права и слободе зајемчене 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 основу 

Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања појединих права 

и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 

(члан 49. ст. 1. и 2); да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, организацију, надлежност и рад државних органа, те 

борачку и инвалидску заштиту (тачке 12. и 18. Амандмана 

XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава); да државни 

органи и организације које врше јавна овлашћења могу у 

појединачним стварима рјешавати о правима и обавезана 

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 употреби друго законом 

предвиђено правно средство (члан 111). 

 Законом о правима бораца, војних инвалида и поро-

дица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Репуб-

лике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12) уређени су услови, начин и поступак за 

утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чланова 

породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и 

чланова породица страдалих у вршењу војне службе или 

вршењу активности у вези са том службом, начин 

обезбјеђивања новчаних средстава, те друга питања од значаја 

за остваривање права прописаних законом. Одредбама овог 

закона које су релеванте у конкретном случају прописано је: 
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борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона, према времену 

ступања у оружане снаге СФРЈ, односно Републике Српске, 

дужини учешћа и условима ангажовања у периоду од 17. 

августа 1990. године до демобилизације, а најкасније до 19. 

јуна 1996. године, разврставају се у седам категорија (члан 17); 

на захтјев странке, утврђивање статуса бораца и разврставање 

у одговарајућу категорију врше градски, односно општински 

органи управе надлежни за послове борачко-инвалидске заш-

тите по претходно прибављеном мишљењу Борачке орга-

низације Републике Српске и увјерења о дужини ангажовања у 

оружаним снагама издатог од надлежног органа (члан 27. став 

1); борачка организација даје мишљење о дужини ангажовања 

у оружаним снагама, о времену и условима ангажовања у зони 

борбених дејстава, а ако је припадник оружаних снага вршио 

друге дужности од значаја за одбрану, Борачка организација се 

изјашњава о тој чињеници (члан 27. став 3); ако Борачка 

организација не достави мишљење у року од 30 дана од дана 

пријема захтјева, надлежни орган ће ријешити и без тог 

мишљења, на основу других расположивих доказа (члан 27. 

став 4); ако Борачка организација дâ мишљење које дјели-

мично или у цијелости није у сагласности са увјерењем из 

става 1. овог члана или ако надлежни орган оцијени да не 

може ријешити без ревизије тог увјерења, покренуће се 

поступак ревизије у смислу члана 127. овог закона (члан 27. 

став 5);  борачки додатак је мјесечно новчано примање ‒ мје-

сечни борачки додатак, односно годишње новчано примање ‒ 

годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. ст 1. и 2. 

овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у 

зони борбених дејстава (члан 31.став 1);  Влада ће донијети 

уредбу којом се уређују услови и поступак за остваривање 

права на борачки додатак, уз претходно прибављену 

сагласност Борачке организације (члан 31.став 4); о статусу и 
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правима бораца по овом закону у првом степену рјешавају 

општински, односно градски органи управе надлежни за 

послове борачко-инвалидске заштите, уколико то законом није 

другачије одређено, а по жалби на рјешење из става 1. овог 

члана рјешава Министарство (члан 87. ставови 1. и 2); 

чињеница ангажовања борца утврђује се само на основу 

увјерења Министарства одбране, односно Министарства уну-

трашњих послова за припаднике тог Министарства, а одсуство 

из јединице по основу боловања само на основу налаза и 

мишљења надлежних војнољекарских комисија (члан 88. став 

1); од дана преузимања одговарајућих евиденција, увјерење о 

дужини ангажовања бораца издаје надлежни општин-

ски/градски орган управе, на основу тих евиденција усагла-

шених са Министарством (члан 91. став 1); првостепена 

рјешења којим се признаје статус и право на мјесечно при-

мање, изузев права на борачки додатак подлијежу ревизији, а 

ревизију врши Министарство (члан 98. ст. 1. и 4); у поступку 

за остваривање права по овом закону примјењују се одредбе 

закона којим се регулише управни поступак, ако овим законом 

није другачије одређено (члан 107); Министарство по служ-

беној дужности или на захтјев првостепеног органа врши 

ревизију спорних и сумњивих увјерења о дужини војног 

ангажовања, увјерења о околностима погибије, смрти и не-

станка, односно заробљавања, рањавања, озљеђивања и повре-

ђивања припадника оружаних снага бивше СФРЈ, односно 

Републике Српске, без обзира на то да ли је ревизија увјерења 

вршена по прописима који су били на снази до 30. марта 2007. 

године, а ревидирано увјерење представља доказни основ за 

рјешавање у управним стварима, и у редовном поступку, и по 

ванредним правним средствима (члан 127. ст. 1 и 5). 
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 У поступку оцјењивања уставности оспорених норми 

Суд је имао у виду да је тачком 12. Амандмана XXXII на 

Устав којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, и 

борачку и инвалидску заштиту. У складу са овим уставним 

овлашћењима Република Српска је област борачко-инвалидске 

заштите, као област од општег друштвеног интереса уредила 

посебним законом, Законом о правима бораца, војних инва-

лида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).  

 Приликом оцјене оспореног члана 27. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Суд 

је утврдио да је законодавац уређујући област борачко-

инвалидске заштите у оквиру које је прописан начин 

утврђивања статуса и категорије борца, у члану 27. прописао 

да се у поступку за утврђивање статуса бораца и разврставање 

у одговарајућу категорију, претходно прибавља мишљење 

Борачке организације Републике Српске и да та организација 

даје мишљење о дужини ангажовања у оружаним снагама, о 

времену и условима ангажовања у зони борбених дејстава, а 

ако је припадник оружаних снага вршио друге дужности од 

значаја за одбрану, Борачка организација се изјашњава и о тој 

чињеници. 

 Како је предметно законско рјешење одраз цјелисходне 

процјене законодавца у погледу начина на који ће се у 

поступку утврдити статус и категорија борца, а имајући у виду 

да постојећа уставна рјешења дају право законодавцу да ову 

материју уреди на начин који сматра цјелисходним, Суд је 

оцијенио да прописивањем као у оспореној норми нису 

повријеђене гаранције из члана 10. Устава Републике Српске.       
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 У вези са наведеним Суд указује на то да начело 

равноправности не подразумијева једнакост у апсолутном 

смислу, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у 

истим или истоврсним ситуацијама приликом реализације 

одређених права и обавеза. У години доношења Закона 

удружење Ветерани Републике Српске, није ни имало статус 

удружења од јавног интереса, те се поред наведеног, не би 

могло разматрати о равноправаном третману поменутих 

субјеката, на начин на који се указује у приједлогу. Због 

наведеног, по оцјени Суда, неосновани су наводи приједлога и 

о повреди члана 5. алинеје 3. и 4. Устава којима је утврђено да 

се уставно уређење Републике темељи на социјалној правди и 

владавини права.  

          Такође, на основу цитираних одредби Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) Суд је 

утврдио да се чињеница ангажовања борца утврђује само на 

основу увјерења које издаје надлежни општински/градски 

орган управе, на основу евиденција усаглашених са Мини-

старством  (члан 88. став 1. и члан 91. став 1. Закона), да у је 

поступку за утврђивање статуса борца и разврставање у 

одговарајућу категорију, потребно предходно прибавити миш-

љење борачке организације (члан 27. став 1), да ће надлежни 

орган ријешити и без тог мишљења ако оно не буде достав-

љено у року од 30 дана од дана пријема захтјева, на основу 

других расположивих доказа (члан 27. став 4), водећи рачуна о 

начелима закона којим се регулише управни поступак, који се 

примјењује у поступку за оставривање права по Закону 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако 

овим законом није другачије одређено (члан 107. Закона). 
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 Стога, по оцјени Суда, прописивање као у оспореном 

члану 27. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске не доводи у питање ни уставне гаранције из 

чланова 17, 48, 49. и 111. Устава Републике Српске.  

 Суд је такође утврдио да је законодавац руководећи се 

цјелисходним рјешењем, а у оквиру свог уставног овлашћења, 

у члану 31. став 4. Закона прописао прибављање сагласности 

Борачке организације Републике Српске приликом доношења 

уредбе којом се уређују услови и поступак за остваривање 

права на борачки додатак, а цјелисходност и оправданост 

појединих законских рјешења Уставни суд, сходно члану 115. 

Устава, није надлежан да оцјењује. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић,  

Војин Бојанић,  Амор Букић,  Златко Куленовић,  проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, 

академик проф. др Снежана Савић.   

                                                                                                                             

Број: У-14/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            

15. јул  2020. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

  

                                                                      Мр Џерард Селман 
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 Како је предметно законско рјешење одраз цјели-

сходне процјене законодавца у погледу начина на који ће се у 

поступку утврдити статус и категорија борца, а имајући у 

виду да постојећа уставна рјешења дају право законодавцу 

да ову материју уреди на начин који сматра цјелисходним, 

Уставни суд је оцијенио да прописивањем као у оспореној 

норми нису повријеђене уставне гаранције равноправности 

грађана. 
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Одлука 

Број У-17/19 од 15. jула 2020. године 

       „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. члана 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 дана 15. јула 2020. године, донио је 

 

О Д Л У К У  

 

 Утврђује се да члан 21. став 1, 2. и 3. Одлуке о 

комуналном реду на подручју Града Зворник („Службени 

гласник Града Зворника“ број 3/18) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дје-

латностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/11 и 100/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Хаџи Јован Митровић из Зворника дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 21. став 2. Одлуке 

о комуналном реду на подручју града Зворник („Службени 

гласник града Зворник“ број 3/18), коју је донијела Скупштина 

града Зворник. Давалац иницијативе сматра да оспорена 

одредба члана 21. став 2. Одлуке није у сагласности чланом 

16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11) и чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске. У образложењу наведеног истиче се 

да је доносилац Одлуке оспореном нормом, кориснику 
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комуналне услуге прописао обавезу плаћања цијене одвоза 

комуналног отпада и ако нема закључен уговор о одвозу 

комуналног отпада са даваоцем услуге, што је у супротности 

са чланом 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима, који 

прописује да се пружање и коришћење комуналних услуга 

врши на основу уговора закљученог између даваоца 

комуналне услуге и корисника услуге. Због наведеног, по 

мишљењу даваоца иницијативе, оспорено прописивање није у 

сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава Републике 

Српске, који прописује да прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.    

 Накнадно, Марко Милић из Зворника заступан по 

пуномоћнику Дејану Ј. Богдановићу, адвокату из Бијељине, 

дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

члана 21. исте Одлуке. Међутим, из образложења ове 

иницијативе произилази да давалац иницијативе у суштини 

оспорава члан 21. став 1. и 3. наведене Одлуке у односу на 

члан 16. Закона о комуналним дјелатностима,  члан 102. став 

1. тачка 2. и члан 108. став 2. Устава Републике Српске. У 

иницијативи се наводи да се прописивањем као у оспореном 

члану поистовјећују корисници комуналне услуге и „сва 

правна и физичка лица која обављају трговинску, занатску, 

угоститељску дјелатност и власници стамбених објеката и 

домаћинстава“, који не морају бити и корисници комуналних 

услуга. Оваквим прописивањем, по мишљењу даваоца 

иницијативе, доносилац оспореног акта је изашао из уставних 

и законских оквира, јер је наметнуо обавезу сваком власнику 

стамбеног објекта и домаћинства да закључи уговор о 

пружању комуналне услуге, иако такву обавезу не предвиђа 

ниједан закон. 
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 Наведеним иницијативама предлаже се да их Суд 

прихвати и након проведеног поступка донесе одлуку којом ће 

утврдити неуставност и незаконитост оспорених одредби 

члана 21. став 1, 2. и 3. наведене Одлуке. 

 С обзиром на то да је у конкретним уставноправним 

стварима више субјеката посебним иницијативама тражило 

оцјењивање уставности и законитости истог члана општег 

акта, Суд је на основу члана 9. став 1. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Рјешењем број 

У-17/19 од 12. марта 2020. године, спојио ове иницијативе 

ради вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу 

која је заведена под бројем У-30/19 иницијативи која је 

евидентирана под бројем У-17/19. 

 Поводом првоприспјеле иницијативе Скупштина града 

Зворник Суду није доставила одговор на иницијативу, а у 

одговору на наводе из иницијативе Марка Милића из 

Зворника, истиче се да није потребно изјашњавати се о свим 

наводима иницијативе, с обзиром на то да је чланом 39. став 1. 

тачка а)  Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11 и 100/17), јасно и 

недвосмислено дефинисано да ће се одговарајућом казном 

казнити за прекршај правно лице (став 1), одговорно лице у 

правном лицу (став 2), предузетник (став 3) и физичко лице 

(став 4), као корисници комуналних услуга, ако одбију да 

закључе уговор из члана 16. овог закона, осим за случајеве из 

члана 9а. став 2. овог закона. 

 Одлуку о комуналном реду на подручју града Зворник 

(„Службени гласник града Зворник“ број: 3/18) донијела је 

Скупштина града Зворник на основу члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о локалној 
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самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) и члана 27. Статута града Зворник ‒ пречишћен текст. 

Овом одлуком уређују се услови и начин остваривања 

комуналног реда на подручју града Зворник. 

 Оспореним одредбама члана 21. Одлуке прописано је 

да су сва правна лица, физичка лица која обављају трговинску, 

занатску, угоститељску дјелатност и слично, обавезни да 

закључе уговор са даваоцем комуналних услуга за одвоз 

отпада у року од 30 дана од дана добијања рјешења о 

обављању дјелатности (став 1); да је на територији гдје се 

обавља комунална дјелатност прикупљања и одвожења 

комуналног отпада, корисник комуналне услуге обавезан 

плаћати цијену одвоза комуналног отпада и ако нема закључен 

уговор о одвозу комуналног отпада са даваоцем комуналне 

услуге (став 2); да су власници стамбених објеката и 

домаћинстава, односно корисници комуналних услуга такође 

дужни закључити уговор са даваоцем комуналних услуга. 

Корисници комуналних услуга плаћају утврђену цијену за 

пружене комуналне услуге (став 3). 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног члана 21. став 1, 2. и 3. Одлуке, Суд је имао у виду 

да је Уставом Републике Српске утврђено да се уставно 

уређење Републике темељи између осталог на владавини права  

(члан 5.  алинеја 4);  да општина преко својих органа у складу 

са законом уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности, извршава законе, друге прописе и опште акте 

Републике чије извршавање је повјерено општини, те 

обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине 

(члан 102. став 1. тачка 2. и 6);  да  закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 

да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108). 
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 Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) прописано је да 

самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обу-

хватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности (члан 18. тачка 2. подтачка 2) и да је 

Скупштина јединице локалне самоуправе представнички 

орган, орган одлучивања и креирања политике јединице 

локалне самоуправе, који је надлежан да доноси одлуке и 

друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење (члан 

39. став 1. и став 2. тачка 2. овог закона).            .   

 Суд је такође имао у виду да су Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/11 и 100/17) уређене комуналне дјелатности од посебног 

јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног 

интереса, организација обављања комуналних дјелатности и 

начин њиховог финансирања. Одредбама овог закона, које су 

релевантне у конкретном случају прописано је: да се као 

комунална дјелатност од посебног јавног интереса у смислу 

овог закона сматра и збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора и да је то дјелатност индивидуалне 

комуналне потрошње (члан 2. став 1. тачка г. и став 2); да 

збрињавање отпада из стамбених и пословних простора 

обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање 

или прераду отпада, осим индустријског отпада и опасних 

материја, као и одржавање депоније, те да дјелатности 

индивидуалне комуналне потрошње представљају комуналне 

услуге и производи који се могу дефинисати, измјерити и 

наплатити према количини стварно извршене комуналне 

услуге за сваког корисника појединачно (члан 3 тачка д. и п); 

да је давалац комуналне услуге јавно комунално предузеће 

или други привредни субјект којем су повјерени послови 

обављања комуналне дјелатности, а корисник комуналне 
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услуге је физичко лице, предузетник, удружење грађана, 

привредно друштво и друга правна лица, органи организације 

и институције јавних служби који на законит начин користе 

комуналне производе и услуге (члан 3. тачка х. и ц); да 

јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обав-

љање комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније 

прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности 

као и опште услове које садржи уговор између даваоца и 

корисника комуналне услуге, те да одлуку из става 1. овог 

члана доноси скупштина јединице локалне самоуправе (члан 

6. став 1. тачка а. и г. и став 2); да за обављање комуналних 

дјелатности и других дјелатности од јавног интереса јединица 

локалне самоуправе може основати јавно комунално 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); да корисник комуналне услуге 

користи комуналне услуге које је јединица локалне само-

управе организовала на свом подручју у складу са одредбама 

овог закона (члан 9а став 1), а да се изузетно од става 1. овог 

члана, кориснику комуналне услуге може на његов захтјев 

одобрити да не користи неку комуналну услугу или престанак 

њеног коришћења, односно корисник има право на раскид 

уговора ако давалац те услуге не може обезбиједити про-

писани квалитет, ако техничке карактеристике система не 

омогућавају њено коришћење или ако за корисника постоје 

боља техничка и економски повољнија рјешења, под условом 

да то не шкоди другим корисницима, водећи рачуна о мјерама 

из члана 5. овог закона (члан 9а став 2); да се услови под 

којима се кориснику комуналне услуге може одобрити да не 

користи неку комуналну услугу или да је престане користити 

детаљније прописују у одлуци из члана 6. став 2. овог закона 
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(члан 9а став 3); да се пружање и коришћење комуналних 

услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца 

комуналне услуге и корисника (члан 16. став 1); да се уговори 

закључени са корисницима комуналних услуга који те услуге 

користе за личне потребе или потребе свог домаћинства 

закључују у складу са одредбама закона којим се уређује 

заштита потрошача у Републици Српској (члан 16. став 2); да 

се, изузетно, комунална услуга може ускратити кориснику ако 

одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге 

(члан 19. став 2. тачка г); да ће се новчаном казном за 

прекршај казнити правно лице, одговорно лице у правном 

лицу, предузетник и физичко лице као корисник комуналне 

услуге ако одбије да закључи уговор из члана 16. овог закона, 

осим за случајеве из члана 9а став 2. овог закона (члан 39. став 

1. тачка а.  и став 2, 3. и 4). 

 Поред наведеног, Суд је имао у виду одредбе Закона о 

заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 18/17), којима је 

прописано да је услуга од општег економског интереса, 

између осталог, и услуга одржавања чистоће и друга јавна 

услуга прописана законом, те да се пружање економске услуге 

потрошачу заснива на уговорном односу између потрошача и 

трговца (члан 46. став 1. и 2).              

 Имајући у виду напријед наведене уставне и законске 

одредбе, Суд је прије свега утврдио да је према члану 18. тачка 

2. подтачка 2. Закона о локалној самоуправи, као и члану 6. 

став. 1 тачка а) и д) и став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима, Скупштина Града Зворник била овлашћена да 

донесе оспорену одлуку с циљем провођења у пракси реле-

вантних одредаба Закона о комуналним дјелатностима. 
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 Међутим, прописивање као у оспореном члану 21. став 

1. и 3. Одлуке, по оцијени Суда, није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17). 

Одредбама члана 3. тачка ц) цитираног Закона о комуналним 

дјелатностима јасно је прописано да је корисник комуналне 

услуге физичко лице, предузетник, удружење грађана, 

привредно друштво и друга правна лица, органи, организације 

и институције јавних служби који на законит начин користе 

комуналне производе и услуге. Из садржаја оспореног члана 

21. став 1. и 3. Одлуке, очигледно је да је појам корисника 

комуналне услуге дефинисан другачије у односу на појам 

корисника који је јасно прописан Законом о комуналним 

дјелатностима. Односно, из садржаја оспорених норми не 

може се на недвосмислен начин утврдити који субјекти се 

сматрају корисницима комуналне услуге у смислу Закона о 

комуналним дјелатностима, па самим тим и ко од тих 

субјеката, у смислу члана 16. истог Закона, има обавезу 

закључити уговор о коришћењу комуналне услуге са даваоцем 

услуге. Овако дефинисана норма од стране доносиоца 

оспореног акта, а у контексту сврхе и правне природе ове 

обавезе, по оцјени Суда, адресате оспорене одлуке доводи у 

стање правне несигурности супротно гаранцији владавине 

права из члана 5. алинеја 4. Устава Републике Српске. 

 С обзиром на наведено Суд је утврдио да члан 21. став 

1. и 3. Одлуке о комуналном реду на подручју града Зворник 

(„Службени гласник града Зворник“ број 3/18) није у 

сагласности са чланом 3. и чланом 16. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/11 и 100/17), што га чини неуставним са становишта  

члана 5. алинеја 4, члана 102. став 1. тачка 2. и 6. и члана 108. 

став 2. Устава Републике Српске. 
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 Такође, прописивање као у оспореном члану 21. став 2. 

Одлуке, да корисник комуналне услуге има обавезу плаћања 

цијене одвоза комуналног отпада и без закљученог уговора о 

одвозу комуналног отпада са даваоцем комуналне услуге, по 

оцијени Суда није у сагласности са Уставом Републике Српске 

и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17). Како је чланом 16. 

став 1. Закона о комуналним дјелатностима прописано да се 

пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу 

уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и 

корисника, Суд је оцијенио да нема законског основа за 

наплату ове услуге без постојања закљученог уговора. Поред 

тога, одредбом члана 6. став 1. тачка г) истог закона, 

законодавац је додатно нагласио уговорни карактер пружања 

комуналних услуга, прописујући обавезу јединице локалне 

самоуправе да својом одлуком детаљније пропише опште 

услове које садржи уговор између даваоца и корисника 

комуналне услуге. На основу наведеног Суд је утврдио да је 

Скупштина Града Зворник, која је чланом 21. став 2. Одлуке о 

комуналном реду на подручју града Зворник („Службени 

гласник града Зворник“ број 3/18) прописала обавезу плаћања 

одвоза комуналног отпада на начин супротан наведеној 

одредби Закона о комуналним дјелатностима, изашла из 

оквира својих уставних и законских овлашћења,  чиме су 

истовремено нарушене уставне гаранције из члана 102. став 1. 

тачка 2. и 6. и члана 108. став 2. Устава Републике Српске.                 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 
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 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-17/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   

15. јул  2020. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                       

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Неуставност оспорених одредаба слиједи јер се из 

њиховог садржаја не може на недвосмислен начин утвр-

дити који субјекти се сматрају корисницима комуналне 

услуге у смислу закона, тј. ко има обавезу закључити уговор 

о коришћењу комуналне услуге са даваоцем услуге, а тако 

дефинисане норме адресате доводи у стање правне неси-

гурности што је супротно уставној гаранцији владавине 

права.  

 Када је оспореном нормом прописана обавеза плаћа-

ња одвоза комуналног отпада на начин који је супротан 

релевантној одредби закона, дошло је до повреде уставног 

начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-21/19 од 15. jула 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачке а) и д)  и 

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

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 15. јула 2020. 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 и законитости Одлуке о 

измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Ди-

рекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени 

гласник Општине Вишеград“ број 13/18). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности и законитости Статута 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. 

Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 

13/18). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Бране Смиљанић и Дејан Николић из Вишеграда дали 

су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покре-

тање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

("Службени гласник Општине Вишеград“ број 13/18) и 

Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 
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д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 

13/18), које је донијела Скупштина Општине Вишеград. 

Даваоци иницијативе оспоравају предметну одлуку у цјелини 

из разлога што, како истичу, садржај овог акта не одговара 

његовом називу, јер из текста одлуке произлази да је њен 

доносилац донио у потпуности нови акт, а није вршио измјене 

и допуне постојеће Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени 

гласник Општине Вишеград“ број 9/18). Због тога је, по 

њиховом мишљењу, оспорена одлука у супротности са 

Правилима за израду закона и других прописа („Службени 

гласник Републике Српске“ број 24/14). Поред тога, оспора-

вајући садржину ове одлуке, даваоци иницијативе наводе да 

члан 4. овог акта није у сагласности са чланом 39. став 2. тачка 

34. Закона о локалној самоуправи, јер не дефинише која је 

основна дјелатност јавног предузећа које се оснива, те 

прописује да ће ово питање бити уређено уговором између 

оснивача и предузећа. Члан 12. оспорене одлуке, у којем су 

наведене дјелатности овог предузећа, у тачкама 74.30-

дјелатност преводиоца и тумача, 82.91-агенција за прикуп-

љање и наплату рачуна и кредитних канцеларија, 93.11-рад 

спортских објеката, 93.19-остале спортске дјелатности и 93.21-

дјелатности забавних и тематских паркова, по мишљењу 

давалаца иницијативе, нису сагласне члану 56. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/02, 66/03, 73/08 

и 102/08) и Закону о Агенцији за банкарство Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 59/13). 

Надаље, даваоци иницијативе сматрају да је прописивањем из 

члана 20. оспорене одлуке њен доносилац занемарио одредбу 

члана 36. Закона о локалној самоуправи, којом је прописано да 

су органи општине скупштина општине и начелник. У погледу 

оспореног члана 24. ове одлуке у иницијативи се паушално 
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наводи да ова одредба није у сагласности са Законом о 

локалној самоуправи и Законом о привредним друштвима, без 

навођења које норме ових закона су у конкретном случају 

повријеђене и образложења у том смислу. Исто тако, и у 

односу на члан 29. предметне одлуке у иницијативи се износи 

став да је незаконита, јер, како се истиче, њеним ступањем на 

снагу не може престати да важи основни текст Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 

9/18).      

 Оспоравајући Статут Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени гласник 

Општине Вишеград“ број 13/18), даваоци иницијативе наводе 

да је овај општи акт незаконит из истих разлога као и оспорена 

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

и развој“ д.о.о. Вишеград. Такође указују на то да је овај 

статут донесен на истој сједници Скупштине Општине 

Вишеград када и оспорена одлука, тј. прије њеног ступања на 

снагу, због чега је, по мишљењу давалаца иницијативе, 

преурањен и не може производити правно дејство.  

 У одговору на иницијативу који је доставила Скуп-

штина Општине Вишеград наводи се да је оспорена одлука 

донесена на основу члана 2. став 1. Закона о јавним преду-

зећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 

78/11), којим је дефинисано јавно предузеће, те се указује на 

то да је Законом о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 

100/17) прописано да се ова друштва оснивају оснивачким 

актом који има форму уговора о оснивању или одлуке о 

оснивању ако га оснива један оснивач. Чланом 28. оспорене 

одлуке је, како се истиче у одговору, прописано да ће се на сва 

питања која нису уређена овом одлуком примјењивати 
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одредбе Закона о јавним предузећима, Закона о привредним 

друштвима и други закони који уређују ову област. Из 

наведеног, као и из чињенице да је Рјешењем о регистрацији у 

судски регистар код Окружног суда у Источном Сарајеву ово 

јавно предузеће регистровано, по мишљењу Скупштине 

Општине Вишеград произлази да је оспорена одлука у складу 

са релевантним законским нормама. Поред тога, у одговору се 

наводи да је Скупштина Општине Вишеград у складу са 

Законом о локалној самоуправи донијела Одлуку о преносу 

овлашћења вршења послова, којом је Јавном предузећу 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград пренијела 

послове управљања и одржавања некретнина и обављања 

стручних, правних и књиговодствено-рачуноводствених пос-

лова по налогу Општине, те је истом одлуком начелник 

Општине овлашћен да потпише уговор о уређењу међусобних 

односа поводом преношења овлашћења за вршење послова из 

надлежности општине. Поред тога, члан 12. оспорене одлуке, 

којим су прописане врсте дјелатности које може обављати 

предметно јавно предузеће, по мишљењу доносиоца ове 

одлуке, није супротан закону, што потврђује и регистрација 

овог предузећа од стране Окружног приведног суда у 

Источном Сарајеву.  

 У погледу оспореног статута, у одговору се истиче да 

су неосновани наводи иницијативе о незаконитости овог акта, 

јер је донесен на основу члана 5. став 1. тачка а) Закона о 

јавним предузећима, који прописује да скупштина оснивача 

предузећа доноси статут, а његов садржај је у потпуности у 

складу са оснивачким актом. 

 Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

("Службени гласник Општине Вишеград“ број 13/18) донијела 

је Скупштина Општине Вишеград на основу члана 2. став 1. 
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Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 36. став 2. алинеја 2) 

Статута Општине Вишеград („Службени гласник Општине 

Вишеград“ број 6/17). Овом одлуком основано је јавно 

предузеће које ће пословати под називом Јавно предузеће 

„Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград (члан 1), те 

је прописано: питања која се уређују овом одлуком (члан 2), 

начин на који оснивач и Предузеће уређују вршење повјерених 

послова (члан 3), да је дјелатност Предузећа од општег инте-

реса за општину Вишеград, да ће послови које ће обављати 

Предузеће бити описани у уговору између Општине Вишеград 

и Предузећа, те како Општина Вишеград остварује општи 

интерес (члан 4), да је Предузеће правно лице које обавља 

послове од општег интереса које му повјерава оснивач и 

послове које самостално обавља (члан 5), да уписом у судски 

регистар Предузеће стиче својство правног лица, како иступа у 

правном промету са трећим лицима, одговорност Предузећа и 

оснивача (члан 6), фирма, сједиште, печат и жиро рачун 

Предузећа (чл. 7. до 11), дјелатности Предузећа у унутрашњем 

и спољном промету (члан 12), да Предузеће може да закључује 

уговоре и обавља друге послове само у оквиру дјелатности 

уписаних у судски регистар, а да може без уписа у регистар да 

обавља друге послове у мањем обиму, који служе дјелатности 

која је уписана у регистар (члан 13), да о промејни дјелатности 

Предузећа одлучује оснивач (члан 14), имовина предузећа и 

основни капитал (чл. 15, 16. и 17), представљање и заступање 

Предузећа (члан 18), органи управљања и њихове 

надлежности (чл. 19. до 22), обављање стручних и других 

послова (члан 23), надзор над радом Предузећа (члан 24), 

Одбор за ревизију Предузећа (члан 25), општи акти Предузећа 

и трошкови оснивања (чл. 26. и 27), да ће се на све што није 

уређено овом одлуком примјењивати одредбе Закона о јавним 
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предузећима, Закона о привредним друштвима и других 

закона који уређују ову област (члан 28) да ступањем на снагу 

ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград 

("Службени гласник Општине Вишеград“ број 9/18) (члан 29), 

те да ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Општине Вишеград“ (члан 30).  

 Статут Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 

развој“ д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Више-

град“ број 13/18) донијела је, у улози оснивача овог предузећа, 

Скупштина Општине Вишеград, на основу члана 5. став 1. 

тачка а) Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11). Овим статутом про-

писано је: да се овим актом уређују питања од значаја за 

функционисање и пословање Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград (члан 1), начин оснивања 

овог јавног предузећа (члан 2), начин на који оснивач и 

Предузеће уређују вршење повјерених послова (члан 3), да је 

дјелатност Предузећа од општег интереса за општину 

Вишеград, те како Општина Вишеград остварује општи 

интерес (члан 4), да је Предузеће правно лице које обавља 

послове од општег интереса које му повјерава оснивач и 

послове које самостално обавља (члан 5), да уписом у судски 

регистар Предузеће стиче својство правног лица, како иступа у 

правном промету са трећим лицима, одговорност Предузећа и 

оснивача (члан 6), фирма, сједиште, печат и жиро рачун 

Предузећа (чл. 7. до 11), дјелатности Предузећа у унутрашњем 

и спољном промету (члан 12), да Предузеће може да закључује 

уговоре и обавља друге послове само у оквиру дјелатности 

уписаних у судски регистар, а да може без уписа у регистар да 

обавља друге послове у мањем обиму, који служе дјелатности 

која је уписана у регистар (члан 13), да о промејни дјелатности 
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Предузећа одлучује оснивач (члан 14), имовина Предузећа и 

основни капитал (чл. 15, 16. и 17), представљање и заступање 

Предузећа (члан 18), органи управљања и њихове надлеж-

ности (чл. 19. до 22), обављање стручних и других послова 

(члан 23), надзор над радом Предузећа (члан 24), Одбор за 

ревизију Предузећа и његове надлежности (члан 25), општи 

акти Предузећа (чл. 26. и 27), да ће се на све што није уређено 

овом одлуком примјењивати одредбе Закона о јавним преду-

зећима и других закона који уређују ову област (члан 28), те да 

ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Вишеград“, а примјењиваће 

се даном уписа Предузећа у судски регистар (члан 28).  

 Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике 

Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и 

општих аката са законом.  

 Имајући у виду садржину и правну природу оспорене 

одлуке, Суд је оцијенио да предметна одлука нема карактер 

општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно 

одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром 

на то да се ради о акту који се односи на одређено јавно 

предузеће, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске» број 104/11 и 92/12), због ненадлежности 

одлучио да не прихвати ову иницијативу.  

 У погледу оспореног статута Суд такође није прихва-

тио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање устав-

ности и законитости овог акта, односно његове сагласности са 

Законом о локалној самоуправи и Законом о привредним 

друштвима, јер су разлози евентуалне незаконитости, односно 

неуставности изведени посредним путем кроз незаконитост 

оспорене одлуке, односно наведени су паушално као разлози 
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„из којих није законита ни Одлука о измјени и допуни Одлуке 

о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград длука“. Давалац иницијативе, наиме, не 

наводи конкретно које одредбе Статута су у супротности са 

законским нормама, нити које су одредбе закона на које се 

позива повријеђене, већ све разлоге неуставности, односно 

незаконитости изводи путем односа Статута и Одлуке. Како 

Уставни суд није надлежан да оцјењује међусобни однос 

подзаконских аката, то иницијатива не садржи релевантне 

уставноправне разлоге.      

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-21/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           

15. јул  2020. године                                  УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                      

                                                                  Мр Џерард Селман 
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 Пошто оспорена одлука нема карактер општег 

правног акта чију уставност и законитост оцјењује, 

Уставни суд је због ненадлежности одлучио да не прихвати 

иницијативу. 

Како Уставни суд није надлежан да оцјењује међу-

собни однос подзаконских аката, то иницијатива не са-

држи релевантне уставноправне разлоге.    
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ИРЕНА МОЈОВИЋ 

судија Уставног суда Републике Српске 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

на Рјешење Уставног суда број: У- 21/19 

 

Сагласно одредбама члана 31. став 5. и 6. Пословника 

Уставног суда (Службени гласник Републике Српске број 

114/12, 29/13 и 90/14), након гласања против Рјешења 

Уставног суда број: У- 21/19, донијетог на редовној сједници 

Суда одржаној дана 15. јула 2020. године, издвајам своје 

мишљење, како сљеди:                                                                 

Поступајући по иницијативи за оцјењивање устав-

ности и законитости  Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград,  Уставни суд је донио Рјешење у којем се 

наводи да због тога што се  ради о акту који се односи на 

одређено јавно предузеће, према одредбама члана 115. став  1. 

и 2. Устава, Уставни суд није надлежан. 

Питање правилног одређивања карактера оснивачких 

аката јавних предузећа од изузетног је значаја за утврђивање 

надлежности Уставног суда за њихову апстрактну контролу, а 

у циљу поштовања начела владавине права као једног од 

темеља уставног уређења Републике Српске ( члан 5. став 1 

алинеја 4. Устава). Уставни суд је према члану 115. став 1. и 2. 

Устава надлежан да одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и 

општих аката са законом. У правној теорији заузети су разли-

чити ставови о правном карактеру оснивачких аката послов-

них субјеката, укључујући и јавна предузећа. Оснивачки акти 

се код неких аутора сматрају појединачним актима, али већина 

аутора углавном сматра да се ради о општим актима и то  
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мјешовитог карактера, пошто садрже и појединачне и опште 

одредбе. Посебно са становишта надлежности уставних судо-

ва, ради уставноправне контроле, већина теоретичара привред-

ног статусног права  је мишљења да уставни судови треба да 

прихвате надлежност, сматрајући да се ради о општим актима, 

с обзиром да за оцјењивање уставности и законитости није 

одлучујуће то што оснивачки акти осим општих одредби 

садрже и појединачне одредбе са подацима релевантним за 

упис у регистар. Пракса уставних судова у окружењу указује 

на став да су оснивачки акти пословних субјеката, који садрже 

опште правне норме, општи правни акти (Одлука Уставног 

суда Србије број: IUI-140/2009 од 29. априла 2010.године, 

Одлука Уставног суда Хрватске број: У-513/1998 и Рјешење 

број: У-II-899/1999). Такође је познато да редовни судови не 

прихватају оснивачке акте пословних субјеката као доказе, 

него као изворе права, пошто их сматрају општим правним 

актима. 

Одлука о измјени и допуни  Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу“ д.о.о. Вишеград, како сто-

ји у регистарском рјешењу, била је правни основ за реги-

страцију оснивања јавног предузећа дана 12.11.2018. године.  

Оспорена одлука донијета је од скупштине јединице локалне 

самоуправе у вршењу њене власти као конститутивни осни-

вачки акт којим су, осим неколико појединачних одредби, у 

највећем дијелу на општи начин прописана питања управљања 

и остала питања функционисања јавног предузећа. У  односу 

на разлог у Рјешењу да пошто се оснивачки акт односи  на  

одређено јавно предузеће, да искључиво из тог разлога Суд 

није надлежан за оцјењивање уставности и законитости 

оснивачког акта,  треба имати у виду да се и Статут односи на 

одређено јавно предузеће, а за оцјењивање уставности и 

законитости статута јавних предузећа Суд  свакако  сматра  да 
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је  надлежан. Осим статута, јавна предузећа доносе и друге 

опште акте који се односе на одређено јавно предузеће, а 

Уставни суд прихвата надлежност за такве опште акте.  

Јавна предузећа, чији је оснивач Република, оснивају 

се законима који садрже појединачне податке о јавном 

предузећу, који су од значаја за упис у судски регистар, али 

истовремено садрже и опште одредбе о управљању и укупном 

функционисању јавних предузећа. Исто тако и одлуке једи-

ница локалне самоуправе  као оснивачки акти јавних преду-

зећа, осим података од значаја за упис у  судски регистар, 

садрже и опште одредбе о управљању и њиховом функци-

онисању. Имајући у виду да су одредбе  наведених закона 

подложне оцјени уставности у складу са чланом 115. став 1. 

Устава, а да су истог садржаја и одлуке јединица локалне 

самоуправе о оснивању јавних предузећа, имајући у виду да 

садрже опште правне норме, нема уставно-правног основа да 

се законима о оснивању јавних предузећа омогући, а 

оснивачким актима јавних предузећа не омогући уставно-

судска контрола. 

За регистрацију уписа појединачних података које 

садрже одлуке о оснивању јавних предузећа, надлежни су 

регистарски судови, али ови судови нису надлежни за 

одлучивање о садржају општих одредаба оснивачких аката. 

Ако један оснивачки акт садржи појединачне и опште одредбе, 

па има тзв. мјешовити карактер, Уставни суд је једини 

надлежан за поступак оцјењивања уставности и законитости 

општих одредаба таквог акта. Оснивачки акт се не исцрпљује 

оснивањем, него је он трајни општи акт јавног предузећа, за 

чије измјене и допуне је надлежан орган основаног јавног 

предузећа. Ако се не би прихватила надлежност Уставног суда 

да оцјењује уставност и законитост општих  норми оваквих 

аката, тада би те опште норме остале изван било какве 
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контроле, што би било противно начелу владавине права из 

члана 5. став 1. алинеја 4. Устава.  

Из садржаја Одлуке о измјени и допуни  Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа, као и из Рјешења Уставног Суда 

којим је  цитиран  садржај  Одлуке, очигледно је да  већи дио, 

укупно двадесет и четири од укупно тридесет чланова, има 

карактер општих  норми. Овим обавезним општим нормама 

Одлуке  уређена су трајна питања функционисања овог јавног 

предузећа и то: о закључивању уговора којим  ће оснивач и 

предузеће уредити начин и контролу вршења повјерених 

послова, о томе да је дјелатност предузећа од општег интереса, 

о начину иступања предузећа у правном промету са трећим 

лицима, о одговорности оснивача за обавезе предузећа, о 

расподјели добити, о одлучивању о промјени дјелатности, о 

томе што ће представљати имовину предузећа, о обезбје-

ђивању средстава за рад предузећа, о представљању и засту-

пању предузећа, о органима предузећа, о надлежности органа, 

о надзору над радом, о општим актима и о ступању на снагу. 

Наведене одредбе Одлуке очигледно немају појединачни  него 

општи карактер.  

Осим тога, треба имати у виду да је чланом 182. Закона 

о привредним друштвима, који се према члану  1. став 2. 

Закона о јавним предузећима сходно примјењује на питања 

која нису обухваћена овим законом,  прописано да се у случају 

несагласности оснивачког акта и статута, примјењује оснива-

чки акт. Дакле, законодавац очигледно сматра да су оснивачки 

акт и статут општи акти, а да је хијерархијски јачи оснивачки 

акт од статута. Имајући у виду да  је Законом о јавним 

предузећима прописано да ова предузећа обавезно имају и 

статут, очигледно је  да је законодавац сматрао да је  статут 

још један општи акт јавног предузећа. Закон о јавним 

предузећима Србије, чији правни поредак је сродан правном 
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поретку Републике Српске, био је по овом питању изричит, па

је прописао да је оснивачки акт јавног предузећа општи акт.

Циљ оснивања јавног предузећа законом или одлуком о

оснивању јавног предузећа је општи интерес који се односи и

на Републику или општину или град као оснивача, на

основано јавно предузеће, а које одредбе су од значаја и за

интересе свих грађана Републике или јединице локалне само-

управе. Може се, дакле, закључити да су одлуке о оснивању

јавног предузећа општи акти подложни оцјењивању устав-

ности и законитости од стране Уставног суда, у дијелу у којем

садрже апстрактне и правнообавезујуће норме за јединицу

локалне самоуправе као оснивача, за предузеће и чланове

његових органа, а које норме су од значаја и за интересе свих

грађана на које се односе. 

Имајући у виду наведено, сматрам да је Суд требао

прихватити своју надлежност и одлучити и образложити

разлоге прихватања или неприхватања иницијативе којом се

оспорава уставност и законитост општих правних норми

Одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног

предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград.  

Бања Лука, 15. јули 2020.године    

                                                     

                                                                    Судија Уставног суда                                       

                                                                       Ирена Мојовић с.р.  
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Рјешење 

Број У-25/19 од 15. jула 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 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 

сједници одржаној 15. јула 2020. године,  д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности Одлуке о комуналним таксама-Тарифе комуналних 

такси, Тарифа број 10. тачка 3. - Физичка лица и 

самостални предузетник-Адвокатске канцеларије ("Служ-

бени гласник Града Требиње" број 9/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Небојша Рудан и Драган Шкулетић из Требиња дали су 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности Одлуке о комуналним 

таксама-Тарифе комуналних такси, Тарифа број 10. тачка 3. - 

Физичка лица и самостални предузетник-Адвокатске канце-

ларије ("Службени гласник Града Требиње" број 9/18), коју је 

донијела Скупштина Града Требиње. Даваоци иницијативе 

сматрају да је износ комуналне таксе за истицање назива 

адвокатске канцеларије који је прописан оспореном нормом 

ове одлуке непримјерен општем економском стању у друштву, 

а посебно када је у питању Град Требиње, који је у једном од 

најнеразвијених региона у Републици Српској. Истичу да није 
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постојало никакво оправдање да се раније прописана кому-

нална такса за истицање назива адвокатске канцеларије са 

износа од 500 КМ повећа на 1000 КМ, те да приликом оваквог 

прописивања доносилац оспорене одлуке није водио рачуна о 

реалној економској ситуацији. У вези са наведеним, у ини-

цијативи се износи став да је оспорена одредба супротна члану 

63. Устава, којим је утврђено да је обавеза плаћања пореза и 

других даџбина општа и да се одређује према економској 

снази обвезника. 

 У одговору на иницијативу који је доставила Скуп-

штина Града Требиње наводи се да је оспорена одлука 

донесена на основу овлашћења из члана 2, члана 3. став 1. 

тачка и) и члана 7. став 2. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 4/12). Такође се 

истиче да износ комуналних такси није утврђен произвољно, 

већ након пажљиве анализе економске снаге обвезника 

приликом утврђивања износа таксе за сваку категорију 

појединачно. Доносилац предметне одлуке сматра да даваоци 

иницијативе нису ниједним утемељеним аргументом образло-

жили на који начин је оспорена норма ове одлуке неуставна у 

односу на економску снагу адвоката, што би требао да буде 

основни критеријум за оцјену уставности у конкретном 

случају. Сматра да, када се узме у обзир Тарифа адвокатских 

услуга, што је оквирни показатељ зараде адвоката и указује на 

економску снагу ових обвезника, прописана комунална такса 

не представља велико оптерећење за адвокате. У вези с тим, 

доносилац Одлуке износи мишљење да економска ситуација и 

просјечна зарада „трећих лица“ у Републици нису релевантни 

показатељи у конкретном случају, јер се спорни износ таксе 

односи на адвокате и утврђује искључиво у односу на њихову 

економску снагу. Сходно наведеном, доносилац оспорене 
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одлуке сматра да је иницијатива неоснована, те предлаже да 

Суд, након проведеног поступка, исту не прихвати.         

 Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник 

Града Требиње" број 9/18) донесена је на основу члана 2. ст. 1. 

и 7. Закона о комуналним таксама ("Службени гласник Репу-

блике Српске" број 4/12), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града Требиње 

("Службени гласник Града Требиње" бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 

6/17). Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних такси. 

Оспореном одредбом Тарифе број 10. тачка 3. - Физичка лица 

и самостални предузетник-Адвокатске канцеларије прописано 

је да за истакнуту фирму адвокатска канцеларија годишње 

плаћа комуналну таксу у износу од 1.000 КМ.    

 У поступку оцјењивања уставности оспорене норме 

Тарифе предметне одлуке Суд је имао у виду одредбе чланова 

62. и 63. Устава Републике Српске, према којима Република и 

општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, 

средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени 

приходи, а обавеза плаћања пореза и других даџбина је општа 

и утврђује се према економској снази обвезника. Поред тога, у 

конкретном случају релевантне су и одредбе члана 102. став 1. 

тачка 2. и став 2. и члана 103. Устава којима је утврђено да 

општина, преко својих органа, у складу са законом уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, да се систем 

локалне управе уређује законом, те да граду и општини 

припадају приходи утврђени законом и средства за обављање 

повјерених послова.  

 Сагласно Уставом утврђеним овлашћењима, Законом о 

комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" 

број 4/12) утврђени су и уређени основни елементи система 

комуналних такси, предмет таксене обавезе, обвезници пла-
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ћања, као и ослобађања од плаћања комуналне таксе. Тако је 

овим законом прописано: да комуналне таксе, у складу са 

овим законом, посебним актом утврђује град, односно 

општина, те да су ове таксе приход буџета јединице локалне 

самоуправе (члан 2), да се комуналне таксе могу утврдити за 

истицање пословног имена правног лица или предузетника на 

пословним просторијама (члан 3. став 1. тачка и)), да је правно 

лице и предузетник који обавља дјелатност на основу одо-

брења надлежног органа дужан да на улазу у сваки пословни 

простор гдје обавља дјелатност истакне пословно име (члан 6. 

став 1), да акт о утврђивању комуналне таксе доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе, а њиме се утврђују: 

врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од пла-

ћања комуналне таксе (члан 7. став 1), да скупштина јединице 

локалне самоуправе може да утврди комуналне таксе у 

различитој висини, зависно од врсте дјелатности, површине, 

локације, односно зона у којима се налазе објекти, односно 

предмети или врше услуге за које се плаћа такса из члана 3. 

овог закона (члан 7. став 2).  

 Поред тога, чланом 39. став 2. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 97/16 и 36/19) прописано је да скупштина јединице локалне 

самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и другим 

јавним приходима, када је овлашћена законом. 

 Како из наведеног произлази, такса за истицање назива 

на пословним просторијама представља врсту локалне кому-

налне таксе, која је изворни приход јединица локалне 

самоуправе, а коју, у складу са законом, својим актом уређује 

скупштина јединице локалне самоуправе. Законом о кому-

налним таксама су на општи начин утврђени и уређени сви 

основни елементи система комуналних такси, одређене су 

границе овлашћења јединица локалне самоуправе при увођењу 



256 
 

и уређивању комуналних такси, те је, између осталог, 

прописано да се локалне комуналне таксе могу уводити за 

истицање пословног имена правног лица или предузетника на 

пословним просторијама. Одредбом члана 7. став 2. овог 

закона предвиђено је да скупштина јединице локалне само-

управе комуналне таксе може утврдити у различитој висини, а 

као критеријуми за различито прописивање висине ових такси 

су одређени врста дјелатности, површина и локација, односно 

зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше 

услуге за које се плаћа такса.  

 Полазећи од наведеног, Суд је оцијенио да је Скуп-

штина Града Требиње била овлашћена да донесе оспорену 

одлуку, којом су за финансирање заједничке комуналне 

потрошње на подручју ове јединице локалне самоуправе 

уведене комуналне таксе, те су утврђени врста, висина и 

ослобађања од плаћања комуналне таксе, као и друга питања 

која се односе на комуналне таксе на подручју Града Требиње. 

Саставни дио ове одлуке је и Тарифа комуналних такси.     

 Оцјењујући уставност оспорене норме Тарифе број 10. 

тачка 3. - Физичка лица и самостални предузетник-Адвокатске 

канцеларије предметне одлуке Суд је утврдио да иста није у 

супротности са Уставом Републике Српске. Наиме, како је већ 

истакнуто, чланом 7. став 2. Закона о комуналним таксама су 

као критеријуми за различито прописивање висине комуналне 

таксе одређени врста дјелатности, површина и локација, 

односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети 

или врше услуге за које се плаћа ова такса. Оспореном 

одредбом ове тарифе доносилац Одлуке је, имајући у виду 

законски критеријум-врста дјелатности коју обавља обвезник, 

одредио висину комуналне таксе за истицање назива 

адвокатске канцеларије на  подручју града Требиња. Оваквим 

прописивањем, по оцјени Суда, није нарушена одредба члана 
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63. Устава, на коју указују даваоци иницијативе, а према којој 

се обавеза плаћања пореза и других даџбина утврђује према 

економској снази обвезника. Наиме, Суд сматра да је одре-

ђивање висине предметне комуналне таксе у домену цјели-

сходне процјене доносиоца Одлуке у погледу економске снаге 

лица која обављају адвокатску дјелатност. Због тога, сходно 

одредби члана 115. Устава, није у надлежности овог суда да 

оцјењује да ли је прописана висина оспорене таксе правилно 

одмјерена, нити да се, у вези с тим, упушта у разматрање 

питања који се односе на критеријуме и параметре за 

утврђивање економске снаге појединих категорија обвезника 

комуналне таксе.     

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорене одредбе Тарифе број 10. Одлуке о комуналним 

таксама одлучио без доношења рјешења о покретању поступ-

ка.   

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

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-25/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                    

15. јул  2020. године                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                       

                                                                    Мр Џерард Селман 
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 Oспорена одредба којом је одређена висина кому-

налне таксе спада у домен цјелисходне процјене доносиоца 

нормативног акта о економској снази обвезника, тако да 

оцјена питања која се односе на критеријуме и параметре 

за утврђивање њене висине није у надлежности Уставног 

суда.     
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Рјешење 

Број У-37/19 од 15. jула 2020. године 

  „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 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 дана 15. јула 2020.  године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности 

поступка доношења Закона о играма на срећу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 22/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „Mozzart“ d.o.o. Бања Лука, које заступа адвокат др 

Предраг Барош из Бањалуке, поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за покретање поступка за 

оцјењивање уставности Закона о играма на срећу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 22/19), који је донијела 

Народна скупштина Републике Српске. У приједлогу се 

наводи  да оспорени закон није у сагласности са чланом 5. 

алинеје 4. и 7. Устава Републике Српске, јер је усвојен по 

хитном поступку иако за то, по мишљењу подносиоца 

приједлога, нису били испуњени услови прописани чланом 

221. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17). 

Подносилац приједлога сматра да је Влада Републике Српске, 

као предлагач закона, у образложењу Приједлога Закона о 
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играма на срећу и у јавности, различито образложила  разлоге 

за доношење закона по хитном поступку, те да поред тога, 

ниједан од наведених разлога не испуњава услове за 

доношење закона по хитном поступку из члана 221. Послов-

ника Народне скупштине Републике Српске. Доношењем 

закона по хитном поступку, а без образложења које даје 

разумно оправдање законодавцу за такво поступање и 

усвајањем закона супротно утврђеном поступку нарушени су 

принципи правне сигурности, владавине права, парламентарне 

демократије и подјеле власти на којима се темељи уставно 

уређење Републике Српске, као и права гарантована Про-

токолом број 1 и Протоколом број 12 уз Европску конвенцију 

о заштити људских права и основних слобода. У допуни 

приједлога за оцјењивање уставности Закона о играма на 

срећу подносилац приједлога је истакао да члан 122. Закона о 

играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 

22/19) који прописује да овај закон ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава 

Републике Српске, јер предлагач Закона није дао образложење 

да ли постоје оправдани разлози за раније ступање на снагу 

Закона. Предложио је да се и ови наводи оцијене у контексту 

свих осталих навода из приједлога, из чега произлази да се и у 

допуни приједлога у суштини оспорава поступак доношења 

предметног закона. У вези са наведеним, истиче да и у 

Приједлогу закона који је цитиран стоји да ће закон ступити 

на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном 

гласнику. На основу наведеног подносилац приједлога пред-

лаже да Суд утврди да оспорени закон није донесен у складу 

са поступком који предвиђа Пословник Народне скупштине 

Републике Српске, те да као такав није у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 
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 У одговору на приједлог који је Суду доставлила 

Народна скупштина Републике Српске наводи се да подно-

силац приједлога на неодговарајући и погрешан начин тумачи 

одредбе Устава на чије кршење се позива, као и Закона који 

оспорава, те друге акте које наводи у образложењу. Да 

поднесени приједлог не поставља питања уставноправног, 

него превасходно процесног карактера, те као такав не даје 

могућност да се на одговарајући начин оцјењује у уставно-

судском поступку, због чега се предлаже да Суд  приједлог 

одбаци. 

 Такође се наводи да је Народна скупштина сходно, 

својим овлаштењима, спровела законодавни поступак којим је, 

12. марта 2019. године, усвојила предметни закон у форми 

приједлога закона по хитном поступку. Истиче се да је Влада 

Републике Српске надлежна да оцијени да ли је неопходно да 

се предметни закон разматра по хитном поступку, те да су у 

оквиру образложења Приједлога закона таксативно наведени 

разлози за доношење закона по хитном поступку. Такав текст 

Приједлога закона био је предмет разматрања скупштинских 

одбора, превасходно Законодавног одбора, који су кроз своје 

извјештаје Закон у предложеној форми упутили на даљу 

процедуру.   

 У предметном Закону, даље се наводи, Народна скуп-

штина Републике Српске утврдила је Одлуком о пријевреме-

ном ступању на снагу закона („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19) да је у поступку доношења Закона о 

играма на срећу утврђено да постоје нарочито оправдани 

разлози за његово раније ступање на снагу. Из наведеног је 

јасно да је члан 122. Закона којим је утврђено да закон ступа 

на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, у цијелости у складу са чланом 

109. став 1. Устава Републике Српске, јер је законодавац 
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Одлуком утврдио да постоје нарочито оправдани разлози за 

његово раније ступање на снагу. Иако образложење закона не 

може бити предмет оцјене уставности, напомиње се да је 

оспорени члан 122. у поступку доношења Закона измијењен 

Амандманом на тај члан, у коме је садржано образложење 

разлога за раније ступање на снагу закона, па су стога наводи 

подносиоца приједлога потпуно нетачни. Истиче се да 

поднесени приједлог суштински одражава неслагање његовог 

подносиоца са позитивним законским рјешењем којим је 

регулисана релевантна материја, односно одражава његово 

становиште према коме Закон није усвојен у форми у којој је 

наводно требало, као и то да Закон не садржи норме које би 

подносилац приједлога сматрао да треба да буду усвојене. У 

вези са наведеним, доносилац оспореног акта је истакао да је 

легитимно право законодавца да у контексту свеобухватног 

оцјењивања друштвених прилика и потреба, усвоји неопходно 

законодавство и у области привређивања игара на срећу, а да 

процјена о томе да ли су дата најадекватнија рјешења спада у 

домен законодавне политике и да није у надлежности 

Уставног суда да цијени њихову оправданост. 

 Увидом у „Службени гласник Републике Српске“ број 

22/19, у коме је објављен оспорени Закон о играма на срећу, 

Суд је утврдио да је оспорени закон усвојила Народна 

скупштина Републике Српске на Трећој сједници, одржаној 

12. марта 2019. године, а Вијеће народа 18. марта 2019. године, 

констатовало да усвојеним Законом о играма на срећу није 

угрожен витални национални интерес ни једног конститу-

тивног народа у Републици Српској. Уз то, Суд је утврдио да 

је наведени закон проглашен Указом предсједника Републике 

Српске број: 01-020-1217/19 од 18. марта 2019. године.  
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 Приликом поступања по поднесеном приједлогу Суд је 

имао у виду одредбе Устава Републике Српске у односу на 

које је оспорена уставност Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19), као и 

одредбе Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за 

оцјењивање уставности оспореног закона, а којима је утвр-

ђено: да се уставно уређење Републике темељи, између 

осталог, на владавини права, парламентарној демократији и 

подјели власти (члан 5. алинеје 4. и 7); да Република уређује и 

обезбјеђује правни положај предузећа и других организација, 

порески систем и друге односе од интереса за Републику у 

складу Уставом (тачке 6, 7. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава); да 

законодавну власт у Републици Српској врше Народна 

скупштина и Вијеће народа (члан 69. став 2. који је допуњен 

тачком 1. Амандмана LXXVI); да Народна скупштина, између 

осталог, доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 70); 

да Народна скупштина одлучује већином гласова свих 

народних посланика, ако Уставом није предвиђена посебна 

већина (Амандман XXXVII којим је замијењен члан 75. 

Устава); да право предлагања закона, других прописа и 

општих аката имају предсједник Републике, Влада, сваки 

народни посланик или најмање 3.000 бирача (Амандман 

XXXVIII којим је замијењен члан 76); да Народна скупштина 

уређује свој рад и организацију и начин остваривања права и 

дужности посланика (члан 78); да предсједник Републике 

указом проглашава закон у року од седам дана од дана 

његовог усвајања у Народној скупштини (тачка 2. Амандмана 

XL којим је замијењена тачка 4. став 1. члана 80); да закони, 

други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог 

дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 

разлога није предвиђено да раније ступе на снагу и да се прије 
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ступања на снагу закони, други прописи и општи акти 

државних органа објављују у одговарајућем службеном 

гласилу (члан 109); да закони, други прописи и општи акти не 

могу имати повратно дејство, а да се само законом може 

одредити да поједине његове одредбе, ако то захтијева општи 

интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно 

дејство (члан 110. ст. 1. и 2).   

 Суд је такође имао у виду и одредбе Пословника 

Народне супштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.31/11 и 34/17) и то члана 221, којим је 

прописано да се закон може, изузетно, донијети по хитном 

поступку (став 1), да по хитном поступку може да се донесе 

само закон којим се уређују питања и односи настали усљед 

околности које нису могле да се предвиде, а недоношење 

закона по хитном поступку могло би да проузрокује штетне 

посљедице по живот и здравље људи, безбједност Републике и 

рад органа и организација, и ако је то у општем интересу (став 

2), да се по хитном поступку може донијети закон за који је 

Уставни суд Републике Српске одлуком утврдио његову 

неусклађеност са Уставом (став 3), да је предлагач закона 

дужан да у писаном образложењу приједлога закона наведе 

штетне посљедице које би настале због недоношења овог 

закона по хитном поступку (став 4), да приједлог закона по 

хитном поступку може поднијети предсједник Републике, 

Влада и народни посланик чији приједлог  подржи  најмање 15 

посланика, или клуб који има 10 или више чланова, те клубови 

који имају заједно 10 или више посланика (став 5). 

 Поред наведеног Суд је имао у виду и члан 122. Закона 

о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 22/19), којим је прописано да овај закон ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“.        
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 Из наведених уставних одредби произилази да су 

Народна скупштина и Вијеће народа носиоци законодавне 

власти у Републици Српској и да је Уставом утврђено ко су 

овлашћени предлагачи закона, те потребна већина за одлу-

чивање Народне скупштине. Исто тако, Уставом је уређено 

питање проглашења закона, њиховог објављивања као и 

утврђивања општег интереса у поступку доношења закона. 

Међутим, Суд је утврдио да Устав не садржи детаљне одредбе 

о самом поступку доношења закона, других прописа и општих 

аката, већ даје овлашћење Народној скупштини да то питање 

аутономно уреди својим актом.  

 Имајући у виду да подносилац приједлога оспорава 

Закон о играма на срећу због поступка доношења овог акта по 

хитном поступку, те да поступак доношења закона по хитном 

поступку није уређен Уставом већ Пословником Народне 

скупштине Републике Српске, Суд је као претходно питање 

размотрио да ли је надлежан да оцјењује уставност поступка 

доношења закона у односу на одредбе Пословника Народне 

скупштине којима је уређен поступак доношења закона по 

хитном поступку.  

 У поступку разматрања наведеног Суд је имао у виду 

одредбу члана 108. став 1. Устава, којом је утврђено да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, те члан 115. Устава према којем 

Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и 

општих аката са Уставом. Полазећи од наведених уставних 

одредби из којих произлази да је Уставни суд надлежан да 

оцјењује уставност закона само у оном дијелу у којем су 

спорна питања уређена Уставом, Суд је оцијенио да поступак 

доношења закона, који је уређен пословничким одредбама, 

иако представља елеменат формалне уставности закона у 
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ширем смислу, није уставноправно питање о коме је надлежан 

да одлучује Уставни суд. 

 Такође, по оцјени Суда, није предмет уставносудског 

поступка утврђивање да ли је приједлог за доношење закона 

по хитном поступку образложен на начин како је то прописано 

одредбама Пословника, као и да ли је у том поступку било 

неправилности на које указује подносилац приједлога, јер се 

ради о питањима која сагласно члану 115. Устава нису у 

надлежности Уставног суда.    

 Како је, сагласно одредбама члана 115. Устава Репу-

блике Српске, Уставни суд надлежан да оцјењује сагласност 

поступка доношења оспореног закона само са становишта 

одредби Устава које уређују тај поступак, а не и са аспекта 

одредби Пословника Народне скупштине Републике Српске, 

на основу изложеног, а у складу са чланом 37. став 1. тачка а) 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11  и 92/12), Суд је 

приједлог одбацио. 

 Наводе подносиоца приједлога да члан 122. Закона о 

играма на срећу није у сагласности са чланом 109. став 1. 

Устава Републике Српске, из разлога што предлагач закона 

није дао образложење да ли постоје оправдани разлози за 

раније ступање на снагу закона, Суд није посебно разматрао, 

јер су исти дати у контексту осталих навода приједлога којим 

се оспорава уставност поступка доношења Закона о играма на 

срећу, односно из разлога што је подносилац приједлога 

предложио искључиво оцјењивање уставности поступка 

доношења овог закона. Поред тога, Суд је утврдио да је у 

поступку доношења оспореног закона Народна скупштина 

Републике Српске донијела Одлуку о пријевременом ступању 

на снагу Закона о играма на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 22/19), којом је утврдила постојање 
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нарочито оправданих разлога да тај закон раније ступи на 

снагу. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-37/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 

15. јул  2020. године                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                    

                                                                    Мр Џерард Селман 

 

         

 Полазећи од уставних одредби из којих произлази да 

је Уставни суд надлежан да оцјењује уставност закона 

само у оном дијелу у којем су спорна питања уређена 

Уставом, поступак доношења закона, који је уређен 

пословничким одредбама, иако представља елеменат фор-

малне уставности закона у ширем смислу, није уставно-

правно питање о коме је надлежан да одлучује Уставни суд. 

 Није предмет уставносудског поступка утврђивање 

да ли је приједлог за доношење закона по хитном поступку 

образложен на начин како је то прописано одредбама 

пословника, као и да ли је у том поступку било непра-

вилности на које указује подносилац приједлога, јер се ради 

о питањима која нису у надлежности Уставног суда.    
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ИРЕНА МОЈОВИЋ, судија 

Уставног суда Републике Српске 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

на Рјешење Уставног суда број: У- 37/19 

 

           Сагласно одредбама члана 31. став 5. и 6. Пословника 

Уставног суда (Службени гласник Републике Српске број 

114/12, 29/13 и 90/14), након гласања против Рјешења 

Уставног суда број: У- 37/19, донијетог на редовној сједници 

Суда одржаној дана 15. јула 2020. године, издвајам своје 

мишљење, како сљеди:   

 Рјешењем Суда одбачен је приједлог за утврђивање 

неуставности поступка доношења Закона о играма на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске” број 22/19) из разлога 

ненадлежности. 

 Имајући у виду да се уставно уређење Републике 

Српске темељи на владавини права, вишестраначком систему 

и парламентарној демократији и подјели власти, као највишим 

вриједностима њеног уставног уређења (члан 5. став 1. алинеја 

4, 6. и 7. Устава),  а да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом (члан 108.став 1), 

улога Уставног суда је да чува Устав, тако да је надлежан да 

одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката 

са Уставом, оцјењујући  формално-правну уставност  закона, 

као и њихову материјално-правну уставност ( члан 115. став 

1). 

Одредбе члана 5. став 1, алин. 4. и 7. Устава Републике 

Српске, гарантују припадање Републике Српске парламентар-

ним демократијама у којима је владавина права највиша 

вриједност уставног поретка и основ за тумачење Устава. Да 

би се неки закон сматрао донијетим  у демократском поступку, 
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морају бити поштоване одредбе прописа којима се уређује тај 

поступак.То омогућава сваком посланику Народне скупштине 

Републике Српске да учествује у њеном раду и да приликом 

доношења закона има могућност  обавјештавања о мишљењу 

грађана о поједином закону. 

Да би се схватио однос Устава и Пословника Народне 

скупштине, треба имати у виду да  члановима од 74. до 77. 

Устава о раду Народне скупштине прописано: да Народна 

скупштина ради у сталном засједању, да сједнице Народне 

скупштине сазива и предсједава им предсједник Скупштине, 

да је Предсједник дужан сазвати сједницу на захтјев једне 

трећине народних посланика, предсједника Републике и Владе 

(члан 74). Народна скупштина одлучује већином гласова свих 

народних посланика, ако Уставом није предвиђена посебна 

већина ( члан 75). Право предлагања закона, других прописа и 

општих аката имају предсједник Републике, Влада, сваки 

народни посланик или најмање 3.000 бирача (члан 76). 

Народна скупштина може одлучити да о појединим питањима 

из своје надлежности одлуку донесе након претходног 

изјашњавања грађана на референдуму (члан 77). Слиједећи 

принцип сажетости садржаја устава, Народна скупштина која 

је уставотворац и законодавац, прописала је чланом 78. Устава 

да остале норме о раду и организацији Народне скупштине 

прописује Народна скупштина, која уређује свој рад и 

организацију и начин остваривања права и дужности 

посланика. Поступак доношења закона и других прописа од 

стране Народне скупштине Републике Српске  уређен је  

Пословником Народне скупштине, који има законску снагу, 

јер су његове одредбе у директној вези са остваривањем 

одредбе члана 78. Устава, који даје даје овлаштење Народној 

скупштини да  питање поступка доношења закона аутономно 

ријеши. Дакле, како стоји и у преамбули Пословника, да се 
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доноси на основу члана 78. Устава, правна снага Пословника 

Народне скупштине произлази из његове директне конекције 

са Уставом. Пословником  се уређује  унутрашња организација 

Народне скупштине Републике Српске, начин остваривања 

права и дужности народних посланика и друга питања од 

значаја за рад и остваривање задатака Народне скупштине 

(члан 1. Пословника). Према одредби члана 2. став 2. 

Пословника  Народна скупштина одлучује о питањима из своје 

надлежности у складу са Уставом и законом, по поступку 

утврђеном овим пословником. Дакле, Пословник Народне 

скупштине Републике Српске, који прописује организацију и 

процедуре рада Народне скупштине као законодавног органа, 

да би могла вршити Уставом јој повјерену функцију, има, као 

и сваки општи правни акт, обавезујући карактер, уску и 

недвојбену везу са уставним одредбама које дефинишу 

структуру законодавне власти и са уставним одредбама којима 

се уређују основе процедуре  рада Народне скупштине. 

Народна скупштина  је дужна доносити  законе на основу 

одредби Устава,  уставног овлаштења из члана 78. Устава и 

свог пословника ради обезбјеђења формално-правне зако-

нитости, у смислу поштовања  правила поступка о начину 

вођења поступка у свим фазама. Сходно томе, евентуално 

поступање законодавног органа власти у Републици Српској 

супротно прописаном поступку, недвојбено доводи до кршења 

Устава, а Уставом је омогућено да се уставност поступања 

Народне скупштине при доношењу закона оцијени у поступку  

пред Уставним судом. 

Евентуално поступање Народне скупштине супротно 

прописаним и усвојеним процедурама, доводи до кршења 

члана 5. став 1. алинеја 4. и 7. Устава Републике Српске. 

Уставни суд је надлежан да оцјењује формалноправну 

уставност закона, као и њихову материјално-правну уставност, 
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а нема других норми којима би се прописивао поступак 

доношења закона осим Устава, Пословника Народне скуп-

штине и Пословника Вијећа народа. На основу ових норми  

Уставни суд  може  оцјењивати формално-правна питања до-

ношења закона у складу са надлежношћу  Уставног суда 

утврђеном  чланом 115. став 1. Устава.  

Пословником је прописано да се закон може, изузетно, 

донијети по хитном поступку. По хитном поступку може да се 

донесе само закон којим се уређују питања и односи настали 

усљед околности које нису могле да се предвиде, а  

недоношење закона по хитном поступку могло би да 

проузрокује штетне посљедице по живот и здравље људи, 

безбједност Републике и рад органа и организација. Предлагач 

закона је дужан, да у писаном образложењу приједлога закона 

наведе штетне посљедице, које би настале због недоношења 

овог закона по хитном поступку. Приједлог закона по хитном 

поступку може поднијети народни посланик чији приједлог 

подржи најмање 15 посланика или  клуб који има 10 или више 

чланова, те клубови који имају заједно 10 или више  посланика 

(члан 221. Пословника). 

Обавјештењем о неким појавама од интереса за 

остваривање уставности и законитости од 1.јула 2001.године 

Уставни суд Републике Српске је указао на чињеницу да се у  

доношењу закона и даље, неријетко не примјењује Уставом 

утврђена комплетна процедура и указао на то да се само у 

изузетно оправданим случајевима може користити могућност 

хитног поступка у доношењу закона.   

С обзиром на наведено, мишљења сам да је Уставни 

суд Републике Спске у овом предмету био надлежан за 

доношење одлуке по иницијативи за поступање по приједлогу 

за оцјењивање уставности Закона о играма на срећу усвојеном 

по хитном поступку. 
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Дакле, у оквиру своје уставне надлежности, испитавши чиње-

нице које доказују уставност  саме процедуре доношења 

Закона о раду по хитном поступку, Уставни суд је требао да 

утврди да ли је поступак доношења Закона о раду био 

проведен сагласно Уставу и Пословнику о раду Народне 

скупштине. Нема мјеста дилеми да ли би се тиме Суд довео у 

ситуацију да оцјењује међусобну сагласност одредаба Закона и 

Пословника, јер се у оквиру надлежности Уставног суда треба  

испитати да ли је проведена процедура у складу са Послов-

ником који  на основу члана 78. Устава регулише искључиво 

питање процедуре доношења тог закона, а не оцјењују се 

материјалноправне одредбе Закона о раду у односу на одредбе 

Пословника, нити је то могуће. 

Мишљења сам да је Суд надлежан и за захтјев из 

допуне приједлога за оцјењивање уставности члана 122. 

Закона о играма на срећу, којим је прописано да Закон ступа 

на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. Уставни суд је, свакако, надле-

жан за оцјењивање закона у односу на Устав, пошто је чланом 

109. Устава утврђено да закони ступају  на снагу најраније 

осмог дана од дана објављивања. По мом мишљењу, пошто је 

Уставни суд ријешио да није надлежан за поступак доношења 

закона, тада Закон остаје на снази, па по приједлогу за 

оцјењивање уставности члана 122. Закона о играма на срећу, о 

времену његовог ступања на снагу није могло бити никакве 

дилеме о надлежности Уставног суда. 

 

Бања Лука, 15. јула 2020.године              

                              

                                                                        ИРЕНА МОЈОВИЋ 

                                                                      судија  Уставног суда 
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     Издвојено мишљење судије проф. др Душка Медића у 

предмету Уставног суда Републике Српске број: У-37/19 

 

Ово мишљење дајем на основу одредбе члана 14. ст. 2. 

Закона о Уставном суду Републике Српске (Службени гласник 

Р С бр. 104/11 и 92/12) и члана 31. ст. 5. и 6. Пословника о 

раду Уставног суда Републике Српске (Службени гласник РС 

бр. 114/12 и 29/13).   

Подносилац приједлога Моззарт д о о Бања Лука, 

заступан по пуномоћнику др Предрагу Барошу, адвокату из 

Бање Луке, поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за покретање поступка за оцјену уставности Закона 

о играма на срећу (Службени гласник РС бр. 22/19).   

Уставни суд Републике Српске већином гласова  овај 

приједлог је одбацио. 

Већински став суда је да је тај суд надлежан да 

оцјењује сагласност поступка доношења оспореног закона 

само са становишта одредби устава које уређују тај поступак, 

а не и са одредбама Пословника Народне скупштине Републи-

ке Српске.      

       Противим се овом ставу Суда са слиједећим образло-

жењем. 

      Правна држава није остварива без уставносудске власти 

која штити устав и на њему изграђен правни поредак. Судска 

контрола уставности коју врше уставни судови претпоставља 

да законодавац није потпуно суверен и да је његова над-

лежност, у принципу, ограничена. Уставно судство значи 

контролу над најважнијом, законодавном државном функ-

цијом ( а и нормативну контролу уопште). Уставни суд не 

дира у ту надлежност, него само доприноси да се та 

надлежност не прекорачи. Контрола уставности тиче се не 

само садржине донесеног акта (материјална уставност) већ и 
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његове форме односно поступка његовог доношења. То је 

контрола формалне уставности. За правни акт она се састоји 

од надлежности субјекта, поступка доношења и начина 

материјализације. Устав не мора одређивати све елементе 

форме. Он само мора одредити који је субјект надлежан за 

доношење неког акта. Поступак и начин материјализације се 

може препустити слободном одлучивању тог субјекта. 

Формална уставност је, дакле, израз организационе улоге 

устава. За ваљаност закона, поред осталог, важно је поштовати 

све фазе  поступка који је за његово доношење  предвиђен. 

Формално је уставан онај закон који је донесен у прописаној 

форми. 

       Пословник Народне скупштине Републике Српске 

(Пословник), између осталог, прописује и правила за доно-

шење закона по хитном поступку, мимо редовне процедуре. 

Сви предвиђени услови за то морају бити кумулативно 

испуњени. Нема сумње да је свако битно пословничко питање 

и уставно-правно питање и да оно може бити предмет судске 

контроле уставности. Поставља се питање каквог смисла има 

доношење Пословника ако његове веће повреде не би имале за 

посљедицу поништење аката који су из таквих повреда 

проистекли. Народна скупштина Републике Српске је дужна 

да се држи Пословника који је сама донијела, јер се због 

његове битне повреде може оспорити уставност донесеног 

акта. У противном, постојала би неограничена власт законо-

давног органа. Контролом уставности аката уставно судство 

контролише његов  рад. Сви донесени акти морају бити у 

уставним и законским границама што је услов функционисања 

правне државе  и владавине права. Када закон буде усвојен у 

парламенту он се осамостаљује и постаје дио правног система 

и улази у режим контроле уставности. Оцјена уставности мора 

покривати сваки дио тог система. Легитимитет уставносудске 
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власти се мора потврђивати њеним радом у заштити права и 

слобода грађана и демократских друштвених односа уопште. 

Зато је Уставни суд Републике Српске као контролор оства-

ривања уставности и чувар уставноправног поретка морао да 

утврди да ли је у конкретном случају за доношење спорног 

закона (Закон о играма на срећу) по хитном поступку 

спроведен одговарајући поступак који тај Пословник пред-

виђа. Без поштовања прописаног  поступка не може се 

говорити о уставности закона. То је итекако уставноправно, а 

не пословничко питање, које може бити предмет домашаја 

судске контроле уставности. Ово је свакако у вези са правном 

сигурношћу и уставноправним начелом владавине права из 

члана 5. Устава Републике Српске. Под удар уставног 

судовања долазе сви акти који непосредно вријеђају уставне 

норме. 

       Међутим, неовисно од овога, предлагач у приједлогу 

изричито наводи да спорни закон није у сагласности са 

одредбама члана 4  ст. 1 под 4 (вјероватно је мислио на члан 5)  

и члана 7 Устава Републике Српске (Устав),  дакле, оспорава 

уставност тог закона са аспекта тачно одређених чланова 

Устава. Код постојећег стања ствари, овај суд је морао 

прихватити своју надлежност у  предмету и дати своју оцјену 

да ли су наведени чланови Устава понашањем доносиоца акта 

у конкретном случају повријеђени или не.    

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                               Судија                                                                                                                      

                                                                Проф. др Душко Медић 
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Одлука 

Број У-48/19 од 15. jула 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана члана 37. став 1. тачка г), 

члана 42. став 1, члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. 

тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на 

сједници одржаној 15. јула 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

  Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 

21. и 69. Закона о нотарима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 

20/14, 68/17 и  82/19). 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 271. став 5. и члана 288. Породичног закона („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14), 

члана 23. став 1. тачка 3, члана 27. став 4, члана 35. став 

3, члана 69. став 3 у дијелу који гласи: „...мора бити 

нотарски обрађена...“ и „...не достави нотарски обрађену 

исправу...“, члана 74. став 4. у дијелу који гласи: „...или 

нотарски обрађене исправе.“ Закона о извршном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 

64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18), чл. 72. и 74. у 

дијелу који гласи: „...и тестамента сачињеног код нота-

ра...“ и „...или нотара...“, члана 75. у дијелу који гласи: „.. 

или нотару...“, члана 96. у дијелу који гласи: „...нотар...“, и 

„...или нотара...“ и „...а нотар ће поступити по прописима 

којима се уређује нотарска служба.“, члана 129. став 2, 
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члана 139. став 2, члана 145. став 2, члана 158. став 3. у 

дијелу који гласи: „...или се нотарски обрађује.“ и став 4. у 

дијелу који гласи: „...односно приликом нотарске обраде 

нотар...“, члана 167. став 2. Закона о насљеђивању („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 и 

82/19), члана 7. ст. 3. и 4, члана 123. став 1. у дијелу који 

гласи: „...са нотарски овјереним потписима...“, члана 145. 

став 5. у дијелу који гласи: „...уколико је нотар сачинио 

записник.“, члана 169. став 1. тачка а), члана 196. став 1. у 

дијелу који гласи: „...нотара као записничара...“ и став 3. у 

дијелу који гласи: „...нотар као записничар...“, члана 297. 

став 14. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађеног...“, 

члана 331. став 2. „...са нотарском потврдом...“, члана 381. 

став 4. у дијелу који гласи: „Уговор се нотарски пот-

врђује.“, члана 405. став 3. у дијелу који гласи: „...нотарски 

се потврђује.“, члана 434. став 5. у дијелу који гласи: „...и 

примјерак нотарски обрађеног уговора...“, члана 438б. став 

3, у дијелу који гласи: „Изјава о одрицању мора бити 

нотарски овјерена.“, члана 438в. став 1, у дијелу који гласи: 

„...који је сачинио нотар,“,  члана 442. став 3. у дијелу који 

гласи: „...морају бити нотарски потврђене.“ Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 

266. став 2. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађене 

исправе...“ Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 

члана 104. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађена.“ и 

члана 105. став 1. у дијелу који гласи: „...и нотарска 

исправа...“ Закона о премјеру и катастру непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16 и 

62/18).   
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 Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 

члана 68. став 1. и ст. 3‒7. Закона о нотарима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 

37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и  82/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Адвокатска комора Републике Српске поднијела је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјењивање уставности чл. 21, 68. и 69. Закона о 

нотарима („Службени Гласник Републике Српске“ број 86/04), 

чл. 5. и 6. Закона о измјенама и допунама Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/08), а које 

одредбе, у оспореном дијелу, одговарају одредбама члана 271. 

став 5. и члана 288. Породичног закона („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14), члана 23. став 1. 

тачка 3, члана 27. став 4. (у приједлогу погрешно означен као 

члан 27. став 1. тачка 4), члана 35. став 3, члана 69. став 3, у 

дијелу који гласи: „мора бити нотарски обрађена“ и  „не 

достави нотарски обрађену исправу“, члана 74. став 4, у дијелу 

који гласи: „или нотарски обрађене исправе“ Закона о 

извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

број 59/03),  чл. 72, члана 74. став 1. у дијелу који гласи: „и 

тестамента сачињеног код нотара“..., члана 74. став 2. у дијелу 

који гласи „или нотара“, члана 75. у дијелу који гласи: „ или 

нотару“, члана 96. став 1. у дијелу који гласи: „нотар“ и став 2. 

у дијелу који гласи: „ или нотара...“ и „ а нотар ће поступити 

по прописима којима се уређује нотарска служба“, члана 129. 

став 2, члана 139. став 2, члана 145. став 2, члана 158. став 3. у 

дијелу који гласи: „или се нотарски обрађује“ и став 4. у 

дијелу који гласи: „односно приликом нотарске обраде но-

тар...“ и члана 167. став 2. Закона о насљеђивању („Службени 
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гласник Републике Српске“ број 1/09), члана 7. ст. 3. и 4, члана 

123. став 1. у дијелу који гласи: „са нотарски овјереним 

потписима“, члана 145. став 5. у дијелу који гласи: „уколико је 

нотар сачинио записник“, члана 169. став 1. тачка а), члана 

196. став 1. у дијелу који гласи: „нотара као записничара“ и 

став 3. у дијелу који гласи: „нотар као записничар“, члана 297. 

став 14. у дијелу који гласи: „нотарски обрађеног“, члана 331. 

став 2. „са нотарском потврдом“, члана 381. став 4. у дијелу 

који гласи: „уговор се нотарски потврђује“, члана 405. став 3. 

у дијелу који гласи: „нотарски се потврђује“, члана 434. став 5. 

у дијелу који гласи: „и примјерак нотарски обрађеног 

уговора“, члана 442. став 3. у дијелу који гласи: „морају бити 

нотарски потврђене“, члана 438б. став 3. у дијелу који 

гласи„изјава о одрицању мора бити нотарски овјерена“ и 

члана 438в. став 1. у дијелу који гласи: „који је сачинио нотар“ 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 127/08 и 100/11), члана 266. став 2. у 

дијелу који гласи „нотарски обрађене исправе“ Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 124/08), члана 104. у дијелу који гласи: „нотарски 

обрађена“ и члана 105. став 1. у дијелу који гласи: „и нотарска 

исправа“ Закона о премјеру и катастру непокретности 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 6/12) (у приједлогу погрешно означен као Закона о 

премјеру и катастру непокретности).  Истиче се да су оспорене 

одредбе чл. 21, 68. и 69. Закона о нотарима у цјелини 

неуставне, те да се посљедице њихове неуставности протежу и 

на наведене одредбе предметних посебних закона.   

 Приједлогом је, у суштини, преузето образложење 

Одлуке Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине у 

предмету број: У-15/10 од 2. децембра 2012. године, уз 

одговарајуће корекције у смислу упућивања на Устав, односно 
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законодавство Републике Српске. У овом смислу предлагач 

истиче да прописивање из члана 21. Закона о нотарима према 

којем Влада одређује број потребних нотара, те одређује 

њихово службено сједиште у општини или граду, као и 

повезивање броја нотара са бројем становника који живе на 

подручју општине-града, представља повреду уставних 

гаранција из чл. 5, 10, 33. и 39. Устава Републике Српске (у 

даљем тексту: Устав). Предлагач сматра да се прописивањем 

из члана 21. овог закона, нотари фаворизују у односу на 

адвокатску дјелатност, чији је задатак, такође, пружање правне 

помоћи, док се грађани и правна лица, узимајући у обзир 

њихово мјесто пребивалишта, односно сједишта, те одсуство 

законске обавезе која предвиђа обавезу успоставе нотаријата 

на цијелој територији Републике Српске,  доводе у неједнак 

положај у погледу њиховог права једнаког приступа и једној и 

другој служби. Надаље, приједлогом се истиче да прописи-

вање обавезне нотарске обраде или потврде исправа у 

одређеним правним пословима из чл. 68. и 69. Закона у 

неравноправан положај у односу на нотаре доводи друге 

дипломиране правнике са положеним правосудним, магистар-

ским или докторским испитом. Предлагач сматра да се про-

писивањем према коме су правни послови ништави уколико 

нису нотарски обрађени, ограничава пословна способност 

физичких и правних лица која су раније овакве послове могла 

самостално припремати и закључивати, те да се она излажу 

сувишним трошковима нотарске обраде. Исто тако, пред-

метним прописивањем се нотарска дјелатност фаворизује у 

односу на адвокатску, не само у смислу Закона о нотарима већ 

и у смислу непознатог броја других закона на које упућују 

оспорене одредбе чл. 68. и 69. Закона о нотарима, али и у 

погледу вредновања нотарских у односу на адвокатске пос-

лове. Са друге стране, обавеза плаћања  нотарски обрађених  
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исправа наметнута је странкама које немају могућност избора. 

Додатно се истиче да су одредбе става 4. члана 68. и става 3. 

члана 69. Закона непрецизне, нејасне и непредвидиве јер 

предвиђају да обавеза нотарске обраде или потврде може бити 

предвиђена и другим законима, те се указује на темпорални 

карактер ових одредаба. Стога предлагач сматра да је 

прописивање из чл. 68. и 69. у супротности са чл. 5, 10, 33. и 

39. Устава и међународним уговорима. Из аргументације на 

којој заснива наводе о неуставности члана 68. Закона о 

нотарима, а која се тиче искључиво прописивања обавезне 

нотарске обраде као услова правоваљаности одређених 

правних послова, произлази да предлагач, у суштини, оспо-

рава одредбе става 1, те ст. 3‒7. ове законске одредбе. Надаље, 

у контексту члана 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о 

људским правима и основним слободама (у даљем тексту: 

Конвенција), а позивајући се на праксу Европског суда за 

људска права, предлагач истиче да је преношењем надле-

жности са адвоката на нотаре повријеђено право адвоката на 

имовину, с обзиром на то да су на овај начин адвокати остали 

без клијентеле стечене властитим радом. Предлагач указује на 

гаранције појединих права грађана садржаних у одређеним 

документима међународног карактера, не оспоравајући, при 

том, одредбе наведених закона у односу на ове документе. 

Исто тако, приједлогом се указује и на другачија законска 

рјешења релевантне материје у иностраним правним систе-

мима.  

 У одговору који је Суду доставила Народна скупштина 

Републике Српске истиче се да је приједлог у потпуности 

неоснован, те да предлагач на погрешан начин тумачи одредбе 

Устава, као и његових чл. 10. и 39. Наводи се да је 

прописујући правила и изузетке при утврђивању броја 

нотарских мјеста и службених сједишта, законодавац поступао 
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у оквиру својих овлашћења, те да је, прописујући као у члану 

21. Закона о нотарима, организацију нотарске службе 

прилагодио  потребама грађана и правних лица. Појашњава се 

да је Законом о нотарима ограничен број нотарских мјеста, али 

да је он подложан промјени, јер Влада, уз мишљење Нотарске 

коморе, преиспитује број потребних нотарских мјеста, као и 

њихово службено сједиште, чиме остварује контролу  

организације и рада ове службе. Такође, законодавац је наве-

деним законом осигурао да се организација и рад нотарске 

службе усклади са организацијом и радом основних судова, 

имајући у виду да су одређени послови из њиховог домена 

повјерени у надлежност нотара. У погледу навода којима се 

оспорава члан 68. Закона о нотарима, истиче се аргумент 

пресуђене ствари, те се појашњава да је неосновано поређење 

дјелатности адвоката са правним статусом нотара у вржењу 

јавне службе, као и да сваки грађанин, па и адвокат, под 

једнаким условима, може постати нотар. У контексту навода о 

неуставности чл. 68. и 69. Закона о нотарима, одговором се 

указује на ранију обавезну судску овјеру одређених уговора, 

због чега законодавац сматра да није основана аргументација 

предлагача према којој је преносом обраде исправа у 

надлежност нотара, адвокатима ускраћено обављање њихових 

традиционалних послова, као и да су тиме, они, али и остали 

дипл. правници, доведени у дискриминишући положај. У 

погледу навода којима оспорава уставност одредаба Закона о 

извршном поступку, у одговору се истиче да нотарска исправа 

има доказну снагу јавне исправе, као и својства извршне 

исправе, у законом предвиђеним случајавима, док Уставни суд 

није надлежан да цијени разлоге цјелисходности којима се 

руководио законодавац прописујући као услов ваљаности 

појединих исправа, њихову обавезну нотарску обраду. Разлози 

правне сигурности и ефикасности у поступању, а са циљем 
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растерећења рада судова, резултовали су успостављањем 

нотарске службе као јавне службе у функцији ефикасности, 

рационалности и проводивости, што је препознато и Законом о 

извршном поступку који је проширио листу извршних исправа 

и на нотарски обрађену извршну исправу. Такође, законодавац 

је на начин који сматра цјелисходним уредио организацију и 

положај адвокатуре, док сличност услова која се захтијева за 

обављање адвокатских, односно нотарских послова, не 

подразумијева и истовјетност тих послова, а законско норми-

рање којим су одређена извршења на основу нотарске извршне 

исправе не доводи у питање право на рад адвоката. Поред 

наведеног, у одговору се истиче да је одлуком Суда у 

предмету У-18/05 потврђена уставност члана 266. став 2. 

Закона о стварним правима и чл. 104. и 105. став 1. Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске. Додатно, предлагач 

изражава незадовољство одређеним законском рјешењима, 

што не може бити предмет оцјене уставности. С обзиром на 

изложено, предлаже се да Суд не прихвати приједлог.   

Оспореним чланом 21. Закона о нотарима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 

37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и  82/19) је прописано: да на 

приједлог министра, Влада Републике Српске одређује број 

потребних нотара за подручје Републике Српске, као и њихово 

службено сједиште, да је службено сједиште нотара општина 

или град које одреди Влада Републике Српске, да се након 

формирања Нотарске коморе Републике Српске, приликом 

одређивања броја нотарских мјеста као и приликом утврђи-

вања службених сједишта, прибавља мишљење и Нотарске 

коморе, да се број нотара одређује према броју становника 

који живе на подручју Републике Српске, узимајући у обзир и 

годишњи број исправа које се нотарски обраде, при чему се по 

правилу на 20.000 становника треба отворити једно нотарско 
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мјесто, да двије или више општина, које имају мањи број 

становника од броја који је утврђен у ставу 4. овог члана, могу 

имати једног нотара. 

 Оспореним чланом 68. став 1. и ст. 3‒7. Закона о 

нотарима су утврђени правни послови за које је обавезна 

нотарска обрада исправа те је прописано: да се правни 

послови који за своју правну ваљаност захтијевају нотарску 

обраду исправа односе на правне послове о регулисању 

имовинских односа између брачних другова, као и између 

лица која живе у ванбрачној животној заједници, располагање 

имовином малољетних и пословно неспособних лица, правне 

послове којима се обећава неко чињење као поклон, с тим што 

се недостатак нотарске форме у овом случају надомјешта 

извршењем обећаног чињења, правне послове чији је предмет 

пренос или стицање власништва или других стварних права на 

некретнинама, оснивачка акта привредних друштава, да су 

правни послови за које противно ставу 1. овог члана нису 

сачињене нотарски обрађене исправе ништавни, да независно 

од одредбе става 1. овог члана, обавезе нотарске обраде 

исправа могу бити предвиђене и у другим законима, да 

странке имају право захтијевати нотарску обраду исправа и за 

друге правне послове који нису наведени у ставу 1. тач. 1. до 

5. овог члана, да одредбе овог члана вриједе само тако дуго 

док не буду замијењене посебном регулативом о обавези 

нотарске обраде исправа, која их изричито у цјелини или у 

дијеловима ставља ван снаге, да припрему аката за нотарску 

обраду и овјеру исправа, као и за заступања странака пред 

нотарима, могу вршити адвокати.  

 Оспореним чланом 69. Закона о нотарима утврђени су 

правни послови за које је обавезна нотарска потврда те је 

прописано: да потврђивање статута као и све измјене статута 

привредних друштава захтијевају нотарску потврду, да су 
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утврђивање статута као и измјена статута који нису нотарски 

потврђени, ништавни, да независно од одредбе става 1. овог 

члана, обавезе нотарских потврда могу бити предвиђене и у 

другим законима, да одредбе овог члана вриједе само толико 

дуго док не буду замијењене посебном регулативом о обавези 

нотарских потврда која их изричито у цјелини или у дије-

ловима ставља ван снаге. 

 Оспореним чланом 271. став 5. Породичног закона 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 

63/14) прописано је да брачни уговор мора бити нотарски 

обрађен.  

 Оспореним чланом 288. истог закона је прописано да 

правни послови о регулисању имовинских односа између 

брачних супружника, као и између лица која живе у ван-

брачној животној заједници и правни послови о располагању 

имовином малољетних и пословно неспособних лица морају 

бити нотарски обрађени, док су правни послови који су 

закључени супротно ставу 1. овог члана правно ништавни. 

Оспореним чланом 23. став 1. тачка 3. Закона о 

извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 

66/18) прописано је да је нотарска извршна исправа ‒ извршна 

исправа. 

 Оспореним чланом 27. став 4. истог закона је 

прописано да се одредбе ст. 2. и 3. овог члана не примјењују у 

поступку извршења на основу извршне исправе нотара.  

 Ст. 2. и 3. члана 27. овог закона прописано је да ако у 

извршној исправи није одређен рок за добровољно испуњење 

обавезе, тај рок се одређује рјешењем о извршењу, а у случају 

из става 2. овог члана, суд ће предложено извршење одредити 

уз услов да извршеник у року који му је одређен не испуни 

своју обавезу. 
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 Оспореним чланом 35. став 3. овог закона прописано је 

да, изузетно од одредби ст. 1. и 2. овог члана, извршна 

испорава нотара на основу које је поднесен приједлог за 

извршење не мора бити снабдјевена потврдом о извршности, 

већ се њена извршност одређује према одредбама Закона  о 

нотарима.  

 Ст. 1. и 2. члана 35. овог закона прописано је да се, ако 

се приједлог за извршење подноси суду који није одлучивао у 

првом степену, уз приједлог подноси извршна исправа, у 

оригиналу или овјереном препису, на који је стављена потврда 

о извршности, а потврду о извршности даје суд, односно орган 

који је одлучивао о потраживању у првом степену. 

 Оспореним чланом 69. став 3. овог закона је, између 

осталог, прописано да изјава сувласника који није извршеник 

мора бити нотарски обрађена, а да уколико сувласник који 

није извршеник не достави нотарски обрађену исправу у року 

од 15 дана, сматра се да није дао пристанак за продају његовог 

сувласничког дијела. 

 Оспореним чланом 74. став 4. истог закона је 

прописано да купац и заложни повјерилац склапају споразум 

из става 3. овог члана, у облику судског поравнања у 

извршном поступку или нотарски обрађене исправе.  

 Ставом 3. члана 74. овог закона прописано је да се 

купац непокретности и заложни повјерилац могу споразу-

мјети, најкасније на рочишту за продају, да заложно право 

остане на непокретности и након спроводјења рјешења о 

досуди, а да купац преузме извршеников дуг према том 

повјериоцу у износу који би му припадао у извршном 

поступку. У томе случају се куповна цијена умањује за износ 

преузетог дуга.  
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 Оспореним чланом 72. Закона о насљеђивању („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 и 82/19) 

прописано је да тестамент може завјештаоцу сачинити нотар, 

те да нотар сачињава тестамент само у форми оригинала 

нотарски обрађене исправе, који ставља у посебан омот, 

запечати и чува у својој архиви или га предаје завјештаоцу, на 

његов захтјев. 

 Оспореним чланом 74. истог закона је прописано да 

свједоци при сачињавању, између осталог, и тестамента 

сачињеног код нотара морају бити лица која испуњавају 

сљедеће кумулативно постављене услове, а то су: пунољетна 

лица, пословно способна лица, лица која знају читати и 

писати, лица која разумију језик на коме је тестамент сачињен 

(став 1) а да свједоци при сачињавању, између осталог, и 

тестамента сачињеног код нотара не могу бити, нити 

тестамент могу сачинити по казивању завјештаоца у својству 

судије или нотара, сљедећа лица: потомци завјештаоца, 

усвојеници завјештаоца и њихови потомци, преци завјештаоца 

и његови усвојиоци, сродници завјештаоца у побочној линији 

до четвртог степена закључно и супружници лица из тач. а), 

б), в) и г) овог става и супружник завјештаоца (став 2). 

 Чланом 75. овог закона је, између осталог, прописано 

да су ништаве одредбе тестамента којим се оставља нешто 

судији или нотару који је тестамент сачинио. 

 Чланом 96. овог закона је, између осталог, прописано 

да је овлашћено лице за сачињавање тестамента, поред других, 

нотар (став 1), као и да завјешталац може оставити тестамент 

на чување код нотара, те да ће, у том случају, нотар поступити 

по прописима којима се уређује нотарска служба (став 2).  

 Оспореним чланом 129. став 2. истог Закона је 

прописано да споразум о уступању и расподјели имовине мора 

бити нотарски обрађен.  
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 Оспореним чланом 139. став 2. истог закона је 

прописано да уговор о доживотном издржавању мора бити 

нотарски обрађен. 

 Оспореним чланом 145. став 2. истог закона је 

прописано да се изјава о пристанку из става 1. овог члана 

нотарски обрађује.  

 Ставом 1. члана 145. овог закона је прописано да у 

случају смрти даваоца издржавања, његове обавезе прелазе на 

његовог супружника и његове потомке који су позвани на 

насљеђе, ако на то пристану. Ако они не пристану на 

продужење уговора о доживотном издржавању, уговор се 

раскида и они немају право да траже накнаду за раније дато 

издржавање. Ако супружник и потомци издржаваоца нису у 

стању да преузму уговорне обавезе, имају право да траже 

накнаду од примаоца издржавања. 

 Оспореним чланом 158. ст. 3. и 4. истог закона је, 

између осталог, прописано да се споразум из става 2. овог 

члана сачињава у писаној форми и да се нотарски обрађује, а 

да ће, приликом нотарске обраде нотар, прочитати споразум и 

упозорити претка и потомка на посљедице споразума.  

 Ставом 2. члана 158. прописано је да се, изузетно од 

одредбе става 1. овог члана, потомак који може самостално 

располагати својим правима, може, споразумом са претком, 

одрећи од насљеђа које би му припало послије смрти претка. 

 Оспореним чланом 167. став 2. овог закона прописано 

је да се уговор о преносу насљедног дијела, између осталог, 

нотарски обрађује, а ако је предмет тог насљедног дијела 

непокретност, нотарски се обрађује. 

 Оспореним чланом 7. ст. 3. и 4. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) прописано је да се 

оснивачки акт привредног друштва нотарски обрађује, осим 
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код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу које 

уплаћује прописани минимални новчани дио основног 

капитала, код којег се врши нотарска овјера потписа оснивача 

и има садржину утврђену овим законом за ту правну форму 

привредног друштва, док се измјене и допуне оснивачког акта 

ортачког и командитног друштва (друштва лица) нотарски 

обрађују, а друштва са ограниченом одговорношћу и акцио-

нарског друштва (друштва капитала) нотарски потврђују, осим 

код једночланог друштва са ограниченом одговорношћу из 

става 3. овог члана, код којег се врши нотарска овјера потписа 

оснивача или овлашћеног лица, уколико посебним законом 

није другачије уређено.  

 Оспореним чланом 123. став 1. истог закона је, између 

осталог, прописано да се удио преноси уговором у писаној 

форми са нотарски овјереним потписима преносиоца и 

стицаоца.  

 Оспореним чланом 145. став 5. истог закона је 

прописано да ако записник не потпише предсједавајући, то не 

утиче на пуноважност одлука скупштине чланова друштва са 

ограниченом одговорношћу, уколико је нотар сачинио 

записник. 

 Оспореним чланом 169. став 1. тачка а) истог закона је 

прописано да свако друштво са ограниченом одговорношћу 

чува отправак нотарски обрађеног оснивачког акта, 

укључујући и све његове измјене.   

 Оспореним чланом 196. став 1. истог закона је 

прописано да оснивачка скупштина акционарског друштва, 

између осталог, бира нотара као записничара, док је 

оспореним ставом 3. истог члана, између осталог, прописано 

да записник о раду оснивачке скупштине акционарског 

друштва води нотар као записничар.  
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 Оспореним чланом 297. став 14. истог закона је 

прописано да ако се одлука скупштине акционара која је 

побијена односи на промјену оснивачког акта, судском 

регистру се уз пресуду подноси потпуни текст нотарски 

обрађеног, измијењеног оснивачког акта како треба да гласи, 

узимајући у обзир пресуду суда и све дотадашње измјене тог 

акта. 

 Оспореним чланом 331. став 2. истог закона је 

прописано да се измјене и допуне оснивачког акта региструју 

и објављују у складу са законом, те да се уз пријаву за 

регистрацију прилаже пречишћени текст оснивачког акта са 

нотарском потврдом да се измијењене одредбе оснивачког 

акта слажу са одлуком о измјени оснивачког акта. 

 Оспореним чланом 381. став 4. истог закона је, између 

осталог, прописано да, након што га скупштине друштва које 

учествују у спајању уз припајање усвоје, уговор се нотарски 

потврђује.  

 Оспореним чланом 405. став 3. истог закона је, између 

осталог, прописано да се уговор о подјели уз припајање 

нотарски потврђује. 

 Оспореним чланом 434. став 5. истог закона је 

прописано да се уз записник са сједнице скупштине акционара 

из става 4. овог члана прилаже и примјерак нотарски 

обрађеног уговора о стицању или располагању имовином 

велике вриједности.  

 Оспореним чланом 438б. став 3. истог закона је, 

између осталог, прописано да ревизорски извјештај није 

потребан ако сви мањински акционари дају изјаву којом се 

одричу израде тог извјештаја, као и да изјава о одрицању мора 

бити нотарски овјерена. 
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 Оспореним чланом 438в. став 1. истог закона је, између 

осталог, прописано да је орган надлежан за вођење послова 

друштва дужан да поднесе пријаву за упис одлуке скупштине 

акционара из члана 438. став 1. овог закона у регистар 

пословних субјеката, као и да се уз пријаву, поред другог, 

прилаже записник са скупштине акционара који је сачинио 

нотар.  

 Оспореним чланом 442. став 3. истог закона је 

прописано да постојећа привредна друштва настала у 

поступку својинске трансформације која немају оснивачки акт 

задржавају статут као обавезни општи акт и обавезу 

усклађивања са овим законом врше одговарајућим измјенама 

статута, с тим да измјене статута морају бити нотарски 

потврђене. 

 Оспореним чланом 266. став 2. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) је, између осталог, прописано да 

правни посао о оснивању стварног терета мора бити у облику 

нотарски обрађене исправе. 

 Оспореним чланом 104. Закона о премјеру и катастру 

непокретности Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16 и 62/18), прописано је да, 

поред услова из члана 103. овог закона, да би била подобна за 

упис, исправа мора бити нотарски обрађена. 

 Оспореним чланом 105. истог закона је, између 

осталог, прописано да је исправа на основу које се врши упис, 

поред других, и нотарска исправа.  

 Суд је, прије свега, утврдио да је, након подношења 

иницијативе, оспорени члан 7. ст. 3. и 4. Закона о о 

привредним друштвима престао да важи ступањем на снагу 

Закона о измјенама Закона о привредним друштвима који је 

објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 
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82/19 од 4. октобра 2019. године, тако што је одредбом члана 

1. тог закона у цјелини мијењан члан 7. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17). Одредбе члана 7. ст. 3. и 

4. Закона о привредним друштвима које су на снази, су, по 

свом садржају, идентичне оспореним одребама члана 7. ст. 3. и 

4. тог закона које су престале да важе.  

 Полазећи од наведеног Суд је, на основу члана 42. став 

1. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) проширио 

поступак оцјењивања уставности и на измјене оспорених 

одредаба члана 7. ст. 3. и 4. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 82/19). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорених 

одредаба Закона о нотарима, Породичног закона, Закона о 

извршном поступку, Закона о насљеђивању, Закона о 

привредним друштвима, Закона о стварним правима и Закона 

о премјеру и катастру непокретности Републике Српске, Суд 

је имао у виду да је Уставом утврђено да се уставно уређење 

Републике  темељи на гарантовању и заштити људских 

слобода и права у складу са међународним стандардима, те 

владавини права (члан 5. став 1. ал. 1. и 4), да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, 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), да свако 

има право на рад и слободу рада, те да је свако слободан у 

избору занимања и запослења и да му је под једнаким 
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условима доступно радно место и функција (члан 39. ст. 1. и 

2), да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају на 

основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови 

за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања права и слобода 

само када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 

1. и 2), да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

остваривање и заштиту људских права и слобода, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, систем јавних службу, радне 

односе, као и друге односе од интереса за Републику, у складу 

са Уставом (тач. 5, 6, 8, 11, 12. и 18. Амандмана XXXII на 

Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), да Народна 

скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 

70. став 1. тачка 2), да у складу са чланом 108. став 1. Устава 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, да је адвокатура самостална и 

независна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, а да 

се организација и рад адвокатуре уређују законом (члан 131).  

 Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 1. 

Протокола 1. уз Конвенцију прописано да свако физичко и 

правно лице има право на неометано уживање своје имовине, 

да нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном 

интересу и под условима предвиђеним законом и општим 

начелима међународног права, те да је право државе да 

примјењује законе које сматра потребним ради регулисања 

коришћења имовине у складу са општим интересима. 

 Суд је констатовао да је Законом о адвокатури 

Републике Српске прописано да је адвокатура независна и 

самостална служба пружања правне помоћи физичким и 

правним лицима (члан 2. став 1), а да пружање ове правне 
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помоћи обухвата давање усмених и писмених правних савјета 

и мишљења, састављање тужби, приједлога и других 

иницијалних поднесака, захтјева, молби, правних лијекова, 

представки и других поднесака, састављање уговора, завје-

штања, поравнања, изјава, општих и појединачних аката и 

других исправа, заступање и одбрану физичких и правних 

лица, посредовање ради закључења правног посла или мирног 

рјешавања спора и спорног односа и обављање и других 

послова правне помоћи у име и за рачун домаћег или страног 

физичког или правног лица, на основу којих се остварују 

права, штите слободе и други интереси (члан 3). 

 На основу наведених уставних овлашћења Законом о 

нотарима уређена је нотарска служба као јавна служба, те су 

регулисани организација, овлашћења, начин рада, нотарски 

испит, као и друга питања од значаја за рад нотара на 

територији Републике Српске (члан 1. тог закона). Овим 

законом је, између осталог, прописано: да је служба нотара 

јавна служба коју обављају нотари, који су самостални и 

независни носиоци те службе, те да је задатак нотара да врши 

обраду, овјеравање и потврђивање јавних исправа, те врши 

друге послове у складу са овим законом (члан 2. ст. 1. и 2), да 

су нотарске исправе све исправе  нотара које он сачини на 

основу овог закона у оквиру своје надлежности, да су нотарске 

исправе нотарски обрађене исправе, нотарске овјере и 

нотарске потврде, да нотарске исправе вриједе као јавне 

исправе и важе на територији цијеле Републике Српске, код 

свих органа власти, правних лица и других институција, 

независно од тога од којег су нотара на територији Босне и 

Херцеговине издате, да нотарски обрађене исправе које је 

нотар сачинио у границама својих службених овлашћења у 

прописаној форми имају пуну доказну снагу јавне исправе о 

изјавама датим пред нотаром, да нотарске овјере и потврде 
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имају доказну снагу јавне исправе о чињеницама о којима се у 

њима свједочи (члан 4. ст. 1‒5).  

 Разматрајући наводе из приједлога Суд је, на првом 

мјесту, утврдио да рјешењем Суда број У-18/05 од 31. маја 

2006. године („Службени гласник Републике Српске“ број 

62/06) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности 

члана 68. Закона о нотарима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 86/04), а на основу оцјене да је исти сагласан 

Уставу. У предметном рјешењу Суд је, између осталог, 

оцијенио да је искључиво ствар законодавне политике које ће 

послове законодавац дати у надлежност адвокатима, а како ће 

регулисати питање нотарске дјелатности, односно, у кон-

кретном случају, за које ће правне послове прописати обавезну 

нотарску обраду исправа, као и да оваквим прописивањем није 

доведен у питање Уставом утврђен положај адвокатуре.  

 С обзиром на то да је предметним рјешењем одлучено 

о уставности оспорених ст. 1. и ст. 3-7. члана 68. Закона о 

нотарима, 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 приједлог 

одбаци у наведеном дијелу, будући да је већ одлучивао о истој 

ствари. 

 Надаље, Суд је оцијенио да је прописујући на начин 

као у оспореним чл. 21. и 69. Закона у нотарима, законодавац 

поступао у границама својих овлашћења, као и да нису 

основани наводи предлагача према којима је ово прописивање 

у супротности са одредбама чл. 5, 10, 33. и 39. Устава. 

  Рјешењем у предмету У-18/05 Суд је утврдио да је 

Законом о нотарима, Република, сагласно Уставу, на нотаре 

пренијела дио јавноправних овлашћења, задржавајући, при 

том, право надзора над спровођењем Закона и дјелатношћу 

нотара, односно да је законодавац, на начин који сматра 
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цјелосходним, а имајући у виду јавни интерес, нотарску 

службу уредио као јавну службу. Поменутим рјешењем Суд је, 

исто тако, утврдио да се увођењем института нотара обез-

бјеђује већа правна сигурност у правном систему Републике 

Српске, те да се постиже и економичнија заштита права 

физичких и правних лица.  

 У овом смислу, а првенствено имајући у виду право 

надзора Републике над спровођењем Закона о нотарима као и 

радом нотара, Суд је утврдио да је законодавац поступао у 

оквиру својих овлашћења када је Влади, компетентној да 

цијени јавни интерес, повјерио у надлежност да, по приједлогу 

министра и уз прибављено мишљење Нотарске коморе, одреди 

број потребних нотара за подручје Републике Српске, те 

њихово службено сједиште, као и када је прописао обавезне 

критеријуме којима се Влада руководи у овом поступку. 

Ограничавајићи број нотара, као и број њихових сједишта, а 

узимајући у обзир различиту густину насељености, законо-

давац је прописао сагласно општедруштвеном интересу да се 

путем нотаријата обезбиједи законитост и повећа правна 

сигурност у друштву, што је у складу са начелом владавине 

права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава. На овај начин 

законодавац је обезбиједио претпоставке доступности једнако 

квалитетних нотарских услуга грађанима на цијелој тери-

торији Републике, чиме је избјегнуто груписање нотарских 

канцеларија само у већим центрима. Према оцјени Суда, 

структурисање јавних служби условљено је потребама зајед-

нице, а процјена ових потреба у домену је законодаване 

политике, чију оправданост, у смислу члана 115. Устава, овај 

суд није надлежан да разматра.  

 Додатно, имајући у виду и прописивање према којем 

нотар не смије, без ваљаног разлога, одбити предузимање 

службених радњи (члан 45. Закона о нотарима), као и да 
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ваљаност јавних исправа на територији Републике није 

условљена сједиштем канцеларије нотара који их је сачинио, 

Суд је утврдио да нису основани наводи предлагача према 

којима су, прописивањем из оспореног члана 21. овог закона, 

повријеђена јемства на једнакост грађана пред законом у 

смислу могућности једнаког приступа нотарској служби. Суд 

је, такође утврдио да су паушалне тврдње предлагача према 

којима су чланом 21. Закона повријеђена политичка права 

грађана, те да су њиме грађани доведени у неједнак положај 

када је ријеч о њиховом праву на једнак приступ адвокатској и 

нотарској служби, јер се ови наводи не могу довести у везу са 

предметом регулисања оспорене законске одредбе.     

 Такође, имајући у виду јавноправни карактер нотарске 

службе и значај нотарских исправа, те с тим у вези и улогу ове 

службе у осигурању владавине права као општедруштвене 

вредноте заштићене Уставом, те узимајући у обзир стано-

виште Суда према коме је искључиво ствар законодавне 

политике како ће регулисати питање нотарске дјелатности 

(предмет У-18/05), Суд је оцијенио да је утврђивање правних 

послова за чију правоваљаност је неопходно сачињавање 

нотарске потврде, као оспореним чланом 69. Закона о 

нотарима, предмет цјелисходне процјене законодавца, чију 

оправданост, сагласно члану 115. Устава, овај суд Суд није 

надлежан да цијени. 

 Надаље, чланом 39. Устава је, између осталог, 

утврђено да свако има право на рад и слободу рада, да је свако 

слободан у избору занимања и запослења и под једнаком 

условима му је доступно радно мјесто и функција. Из наведене 

уставне одредбе несумњиво произлази да Устав не гарантује 

обим права на рад. Према мишљењу Суда, ово уставно начело 

прије свега подразумијева право да сваки грађанин има 

могућност да обезбиједи средства за живот радом који је 
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слободно изабрао или прихватио. Сагласно чл. 33. и 39. 

Устава, законодавац није ускратио појединцу који испуњава 

законске услове за обављање послова нотара право на 

слободан избор овог занимања, већ је могућност обављања те 

дјелатности условљена једино расположивоћу службених 

мјеста у оквиру нотаријата, те лице које удовољава крите-

ријумима поменути избор може направити увијек када 

Република располаже слободним позицијама у овом домену. 

 Такође, Суд је имао у виду да неравноправност, у 

смислу члана 10. Устава, подразумијева различито третирање 

лица у истим или сличним ситуацијама без објективног и 

разумног оправдања. С тим у вези, иако није спорно да су 

нотарска и адвокатска служба самосталне и независне службе, 

те да су тражене квалификације за њихово обављање у 

значајном дијелу једнаке, законодавац је направио јасну 

разлику међу њима одређујући да је адвокатура независна и 

самостална служба пружања правне помоћи физичким и 

правним лицима (члан 2. став 1. Закона о адвокатури Репу-

блике Српске), док је служба нотара јавна служба (члан 2. став 

1. Закона о нотарима). Стога, предлагач, у контексту члана 10. 

Устава, неосновано пореди права и обавезе нотара и адвоката, 

с обзиром на то да су то лица која се баве у потпуности 

различитим дјелатностима, односно лица која се налазе у 

потпуно различитим правним ситуацијама.  

 Додатно, чланом 131. Устава, којим је утврђено да је 

адвокатура самостална и независна дјелатност и служба која 

пружа правну помоћ, те да се организација и рад адвокатуре 

уређује законом, није одређен оквир послова који улазе у ову 

дјелатност. Устав је, дакле, утврдио положај адвокатуре у 

правном систему Републике, а дао је у искључиву надлежност 

законодавцу да уреди питања организације и рада адвокатске 
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дјелатности, односно да одреди конкретне послове, тј. Садр-

жину правне помоћи коју пружају адвокати.  

 С обзиром на то да се Устав не опредјељује по питању 

садржине правне помоћи из члана 131. Устава, те да правна 

помоћ коју пружа адвокатура подразумијева: давање усмених 

и писмених правних савјета и мишљења, састављање тужби, 

приједлога и других иницијалних поднесака, захтјева, молби, 

правних лијекова, представки и других поднесака, састављање 

уговора, завјештања, поравнања, изјава, општих и поједи-

начних аката и других исправа, заступање и одбрану физичких 

и правних лица, посредовање ради закључења правног посла 

или мирног рјешавања спора и спорног односа и обављање и 

других послова правне помоћи у име и за рачун домаћег или 

страног физичког или правног лица, на основу којих се 

остварују права, штите слободе и други интереси (члан 3. 

Закона о адвокатури Републике Српске), Суд је утврдио да 

оспореним одредбама Закона о нотарима, на нотаре нису 

пренесени послови адвокатуре, тј. право на пружање правне 

помоћи из члана 131. Устава. С тим у вези, нису основане ни 

тврдње предлагача према којима је наводни пренос надлеж-

ности са адвоката на нотаре узроковао повреду права адвоката 

на имовину у смислу члана 1. Протокола 1.  

 У контексту напријед изложеног, те имајући у виду да 

је Суд раније утврдио да је искључиво ствар законодавне 

политике како ће регулисати питање нотарске дјелатности, 

због чега је утврђивање правних послова за чију је право-

ваљаност потребно сачињавање нотарске исправе, у искљу-

чивој надлежности законодавца, Суд је оцијенио да је 

законодавац поступао у складу са својим уставним овлаш-

ћењима и када је оспореним одредбама Породичног закона, 

Закона о извршном поступку, Закона о насљеђивању, Закона о 

привредним друштвима, Закона о стварним правима и Закона 
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о премјеру и катастру непокретности Републике Српске, 

правоваљаност одређених правних послова, условио обавез-

ним сачињавањем нотарске исправе. Тежећи правној си-

гурности те хармонизацији правног поретка Републике Срп-

ске, законодавац је, сагласно јемству из члана 5. став 1. ал. 1. и 

4. Устава, оцијенио да значај односа који регулишу наведени 

закони захтијева предметни ниво гаранција. Како је наведена 

процјена аспект законодавне политике, Суд, у складу са 

чланом 115. Устава, није надлежан да цијени њену оправ-

даност.  

С тим у вези нису основани ни наводи предлагача који 

се тичу неуставности одредаба закона како слиједи: члана 271. 

став 5. и члана 288. Породичног закона („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 54/02, 41/08 и 63/14), члана 23. став 1. 

тачка 3, члана 27. став 4, члана 35. став 3, члана 69. став 3. у 

дијелу који гласи: „...мора бити нотарски обрађена...“ и „...не 

достави нотарски обрађену исправу...“, члана 74. став 4. у 

дијелу који гласи: „...или нотарски обрађене исправе.“ Закона 

о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 

66/18), чл. 72. и 74. у дијелу који гласи: „...и тестамента 

сачињеног код нотара...“ и „...или нотара...“, члана 75. у дијелу 

који гласи: „.. или нотару...“, члана 96. у дијелу који гласи: 

„...нотар...“, и „...или нотара...“ и „...а нотар ће поступити по 

прописима којима се уређује нотарска служба.“, члана 129. 

став 2, члана 139. став 2, члана 145. став 2, члана 158. став 3. у 

дијелу који гласи: „...или се нотарски обрађује.“ и став 4. у 

дијелу који гласи: „...односно приликом нотарске обраде 

нотар...“, члана 167. став 2. Закона о насљеђивању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 и 82/19), 

члана 7. ст. 3. и 4, члана 123. став 1. у дијелу који гласи: „...са 

нотарски овјереним потписима...“, члана 145. став 5. у дијелу 
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који гласи: „...уколико је нотар сачинио записник.“, члана 169. 

став 1. тачка а), члана 196. став 1. у дијелу који гласи: 

„...нотара као записничара...“ и став 3. у дијелу који гласи: 

„...нотар као записничар...“, члана 297. став 14. у дијелу који 

гласи: „...нотарски обрађеног...“, члана 331. став 2. „...са 

нотарском потврдом...“, члана 381. став 4. у дијелу који гласи: 

„Уговор се нотарски потврђује.“, члана 405. став 3. у дијелу 

који гласи: „...нотарски се потврђује.“, члана 434. став 5. у 

дијелу који гласи: „...и примјерак нотарски обрађеног 

уговора...“, члана 438б. став 3, у дијелу који гласи: „Изјава о 

одрицању мора бити нотарски овјерена.“, члана 438в. став 1, у 

дијелу који гласи: „...који је сачинио нотар,“ члана 442. став 3. 

у дијелу који гласи: „...морају бити нотарски потврђене.“ 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 

82/19), члана 266. став 2. у дијелу који гласи: „...нотарски 

обрађене исправе...“ Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 104. у дијелу који гласи: „...нотарски обрађена.“ 

и члана 105. став 1. у дијелу који гласи: „...и нотарска 

исправа...“ Закона о премјеру и катастру непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16 и 

62/18).   

 Имајући у виду стандард оцјене у поступку апстрактне 

контроле уставности из члана 115. Устава, наводи предлагача 

према којима неуставност оспорених одредаба предметних 

закона произлази из уставноправног статуса оспорених 

одредаба Закона о нотарима нису од значаја. 

 Такође, другачија законска рјешења у иностраним 

правним системима, као и паушално дати наводи који се тичу 

права грађана зајемчених одређеним документима међу-
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народног карактера, сагласно члану 115. Устава, нису од 

значаја за одлучивање овог суда. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-48/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             

15. јул 2020. године                                       УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                              

                                                                        Мр Џерард Селман 

 

 

 Ограничавајићи oспореном одредбом број нотара, 

као и број њихових сједишта, а узимајући у обзир различиту 

густину насељености, законодавац је прописао сагласно 

општедруштвеном интересу да се путем нотаријата 

обезбиједи законитост и повећа правна сигурност у 

друштву, што је у складу са уставним начелом владавине 

права.   

 Имајући у виду јавноправни карактер нотарске 

службе и значај нотарских исправа, те с тим у вези и улогу 

ове службе у осигурању владавине права као опште-

друштвене вредноте заштићене Уставом, утврђивање 

правних послова за чију правоваљаност је неопходно сачи-

њавање нотарске потврде предмет је цјелисходне процјене 

законодавца, чију оправданост Уставни суд није надлежан 

да цијени. 

 



303 
 

Рјешење 

Број У-50/19 од 15. jула 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 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 дана 15. јула 2020. године, д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 

члана 3. став 3. Закона о Привредној комори Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „Техноградња“ д.о.о. Фоча, које заступа пуномоћник 

Миленко Војо Радовић, адвокат из Фоче, поднијело је 

Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности члана 3. став 3. Закона о Приведној комори 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 65/08). У приједлогу се истиче да је оспорена норма, која 

прописује да чланство у Комори правна лица из става 1. 

оспореног члана 3. стичу уписом оснивања у судски регистар, 

у супротности са чланом 5. став 1. алинеја 1. и чланом 108. 

Устава Републике Српске, те чланом 11. Европске конвенције 

о заштити људских права и основних слобода. Прописивање 

да је чланство у Комори обавезно и да се стиче по ауто-

матизму, уписом оснивања у судски регистар, по мишљењу 

предлагача је у супротности са уставним гаранцијама о 
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заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима и правом на слободу окупљања и удруживања из 

члана 11. Конвенције, с обзиром на то да је добровољна воља 

сваког привредног субјекта или било ког другог лица да буде 

члан одређеног удружења. Стога предлаже да Суд утврди да 

оспорени члан 3. став 3. Закона о Привредној комори 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 65/08) није у складу са Уставом и Конвенцијом. 

 Поступајући по наведеном приједлогу, Суд је конста-

товао да је на сједници  одржаној 27. априла 2016. године, 

Уставни суд Републике Српске донио Одлуку број У-90/14 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 39/16), којом је 

одбио приједлог за утврђивање неуставности члана 3. ст. 1. и 

3. и члана 40. став 1. Закона о Привредној комори Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08). У 

образложењу наведене одлуке Суд је закључио да је 

Привредна комора јавноправна институција, а не удружење 

грађана које настаје и престаје слободном вољом грађана, те с 

обзиром на то утврдио да обавеза законодавца у смислу члана 

11. Конвенције, подразумијева да исти не спречава чланове 

коморе да се учлањују или формирају друге врсте удружења. 

Како оспорена одредба члана 3. ст. 1. и 3, али ни Закон о 

Привредној комори у цјелини („Службени гласник Републике 

Српске“ број 65/08), не садрже овакву забрану, Суд је у 

наведеној одлуци оцијенио да су, у контексту гаранција из 

члана 11. Конвенције, неосновани наводи предлагача о 

повреди његовог права на слободу удруживања и да је 

законодавац прописујући као у оспореним члановима остао у 

оквиру својих уставних надлежности. 

 Имајући у виду 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),  
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приједлог за оцјењивање уставности члана 3. став 3. Закона о 

Приведној комори Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 65/08) одбацио, јер је већ одлучивао о 

истој  ствари. 

  На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-50/19                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                          

15. јул 2020. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                       

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Уставни суд ће одбацити приједлог за оцјењивање 

уставности нормативног акта у случају када је ранијом 

одлуком одлучио о истој уставноправној ствари. 
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Рјешење 

Број У-52/19 од 15. jула 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

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 15. јула 2020. 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 сагласности члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о 

фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) са Уставом Босне и 

Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Вељко Ђукић из Љубије дао је Уставном суду Репуб-

лике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање, како се наводи, законитости Закона о 

фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

69/07, 1/11, 65/14 и 21/15) сматрајући да исти није у 

сагласности са Уставом Босне и Херцеговине. У суштини, 

давалац иницијативе тражи да Суд утврди да одредбе члана 

85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. и 

34. овог закона нису у сагласности са чланом II 2. и 3. к) 

Устава Босне и Херцеговине, јер је мишљења да је наведеним 
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законским прописивањем, физичким и правним лицима, 

ускраћено право на мирно уживање имовине.  

С обзиром на то да давалац иницијативе оспорава 

сагласност члана 85. ст. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 33. и 34. Закона о фискалним касама са чланом II 

2. и 3. к) Устава Босне и Херцеговине, Суд је утврдио да, у 

складу са чланом 115. Устава Републике Српске, није надле-

жан за поступање у конкретној ствари. Није у надлежности 

овог суда да оцјењује усклађеност закона које је донијела 

Народна скупштина Републике Српске са Уставом Босне и 

Херцеговине.  

С обзиром на наведено Суд је, на основу члана 37. став 

1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио 

да не прихвати дату иницијативу.  

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 Араповић, 

Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 

академик проф. др Снежана Савић.     

                                                                                                                              

Број: У-52/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   

15. јул  2020. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                       

                                                                     Мр Џерард Селман 
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 Уставни суд због своје ненадлежности неће прихва-

тити иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

конпатибилности нормативног акта са Уставом Босне и 

Херцеговине. 
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Одлука 

Број У-57/19 од 15. jула 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 75/20 

 

 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 15. јула 2020. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члан 7. тачка 4. Правилника о уну-

трашњој организацији и пословању јавних тужилаштава 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 47/19) није у сагласности са Уставом Републике 

Српске, Законом о јавним тужилаштвима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 69/16) и 

Законом о кривичном поступку Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18).      

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Зоран Булатовић и Желимир Лепир из Бање Луке дали 

су Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости, 

како је означено, члана 7. став 1. тачка 4. Правилника о 

унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 47/19), али се у суштини ради о члану 7. тачка 4. овог 

правилника, јер овај члан има само један став. У иницијативи 

се наводи да оспорена одредба овог правилника није у 
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сагласности са Законом о кривичном поступку Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 

91/17 и 66/18) и Законом о јавним тужилаштвима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 69/16), 

јер прописује овлашћење за главног републичког тужиоца које 

није предвиђено овим законима. Даваоци иницијативе сма-

трају да оспореним прописивањем републички тужилац, по 

основу права надзора које је регулисано чланом 9. Закона о 

јавним тужилаштвима Републике Српске, за себе конституише 

ново право, односно правно средство које не познаје ниједан 

важећи закон. Наиме, оспореном нормом овог правилника се, 

по мишљењу иницијатора, уводи трећи степен у одлучивању 

по притужби на одлуку тужиоца којим је предмет окончен, 

што је супротно релевантним одредбама Закона о кривичном 

поступку Републике Српске. Овим законом је, како се истиче, 

прописан поступак у случају да тужилац донесе наредбу о 

обустави или неспровођењу истраге, као и лица, рокови и 

орган коме се улаже правно средство против овакве одлуке 

тужиоца, те се не даје овлашћење главном републичком 

тужиоцу да укида ове одлуке тужилаца. Оспореним про-

писивањем се, како се даље истиче, доводи у питање 

правоснажност одлуке тужиоца, те у вези с тим и начело 

правне сигурности. Слиједом наведеног, даваоци иницијативе 

предлажу да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорена одредба предметног правилника није у сагласности 

са законом и Уставом Републике Српске.     

 У одговору на иницијативу који је доставило Репу-

бличко јавно тужилаштво наводи се да главни републички 

тужилац, уколико приликом надзора утврди да је тужилац 

донио незакониту одлуку о обустави или неспровођењу 

истраге, може такву одлуку укинути и дати обавезујуће 

упутство на основу овлашћења из члана 9. став 1. и члана 20. 
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став 1. Закона о јавним тужилаштвима. Надаље, износи се став 

да се право надзора главног тужиоца над радом окружних 

тужилаштава, у смислу гарантовања законитости и ефикасно-

сти поступка, односи на све предмете, без обзира на то да ли је 

поступак у току, или је предмет архивиран. Доносилац 

оспореног правилника сматра да чињеница да је предмет 

окончан одлуком тужиоца и архивиран не би требала бити 

препрека за главног републичког тужиоца да и у овом случају 

изврши право надзора и испита законитост рада тужиоца. 

Поред тога, мишљења је да се став подносилаца иницијативе о 

коначности и правоснажности тужилачких одлука не може 

поистовјећивати са правоснажношћу судских одлука, када се 

има у виду хијерархијски однос на којем почива тужилачки 

систем. 

 Правилник о унутрашњој организацији и пословању 

јавних тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 47/19) донио је главни републички 

јавни тужилац на основу члана 36. Закона о јавним тужи-

лаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 69/16), уз прибављено мишљење Колегијума 

тужилаца Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, 

на сједници одржаној 8. фебруара 2019. године и мишљење 

Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, 

на сједници одржаној 28. марта 2019. године, а уз сагласност 

Министарства правде Републике Српске – Одлука број 

08.020/020-1469/19 од 3. маја 2019. године. Оспореном 

одредбом члана 7. тачка 4. овог правилника прописано је да 

главни републички тужилац има право да, ако приликом 

вршења надзора утврди да је, радећи на конкретном предмету, 

тужилац донио незакониту одлуку, укида такву одлуку и даје 

обавезујућа упутства за даљи рад на предмету у коме је таква 

одлука донесена.     
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 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног члана 7. тачка 4. предметног правилника Суд је 

имао у виду да је тачкама  4, 10. и 18. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

уставност и законитост, организацију, надлежност и рад 

државних органа, као и друге односе од интереса за Репуб-

лику, у складу са Уставом. Поред тога, према члану 128. ст. 2. 

и 3. Устава, оснивање, организација и надлежности јавног 

тужилаштва се уређују законом, а јавно тужилаштво врши 

своју функцију на основу Устава и закона. Чланом 108. Устава 

утврђено је 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.  

 Сагласно напријед наведеним уставним овлашћењима, 

Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“ број 69/16) уређени су 

организација, надлежност и овлашћење јавних тужилаштава у 

Републици Српској, услови и мандат за вршење тужилачке 

функције, тужилачка управа, као и средства за рад тужи-

лаштава у Републици Српској. Одредбама овог закона које су 

релевантне за одлучивање у предметној уставноправној ствари 

прописано је да тужилаштва врше своју функцију на основу 

Устава и закона (члан 3), да радом Републичког јавног 

тужилаштва руководи и представља га главни републички 

тужилац (члан 8. став 1), да главни републички тужилац врши 

надзор над радом окружних тужилаштава у циљу гарантовања 

законитости и ефикасности поступка (члан 9. став 1), да су на 

захтјев главног републичког тужиоца окружна тужилаштва 

обвавезна да доставе извјештаје о предметима са детаљним 

описом предузетих мјера (члан 9. став 2), да у оквиру 

дјелокруга свог рада одређеног чланом 9. овог закона, главни 
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републички тужилац може давати општа или појединачна 

обавезна упутства окружним тужилаштвима, спроводити 

кривичне истраге и гоњење пред окружним и основним судо-

вима кад год сматра да окружна тужилаштва не примјењују 

Кривични закон Републике Српске или да се гоњење 

кривичних дјела не може ефикасно спровести у надлежности 

окружног тужилаштва (члан 20. став 1), да у смислу овог 

закона обавезујућа упутства за рад које даје главни репуб-

лички тужилац подразумијевају упутства општег карактера у 

погледу рада и активности тужилаца, као и посебна упутства 

за предузимање радњи у одређеним предметима (члан 22. став 

1), да се организација Републичког тужилаштва и окружних 

тужилаштава, број административно-техничког особља и 

услови за обављање послова утврђују Правилником о унутра-

шњој организацији и пословању тужилаштава Републике 

Српске, те да овај правилник доноси главни републички 

тужилац (члан 36. ст. 1. и 2).   

 Поред тога, чланом 224. ст. 3. и 4. Закона о кривичном 

поступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18) прописани су услови за 

доношење наредбе о неспровођењу истраге, те је одређено да 

ће о неспровођењу исраге, као и о разлозима за то, у року од 

три дана тужилац обавијестити оштећеног и подносиоца 

пријаве, који затим имају право да поднесу притужбу 

канцеларији тужиоца у року од осам дана. Одредбама члана 

232. ст. 1. и 2. овог закона уређено је под којим условима 

тужилац доноси наредбу о обустављању истраге, те је 

прописано да ће о обустави истраге, као и о разлозима за 

обуставу тужилац у писаној форми обавијестити оштећеног 

који има права предвиђена чланом 224. овог закона, као и 

осумњиченог ако је испитан и лице које је пријавило кривично 

дјело.  
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 Имајући у виду цитиране законске одредбе, Суд је 

оцијенио да је Главни републички тужилац био овлашћен да 

донесе оспорени правилник, којим је, са циљем спровођења 

релевантних одредаба Закона о јавним тужилаштвима Репу-

блике Српске, уређена организација јавних тужилаштава Репу-

блике Српске, руковођење тужилаштвима, права и обавезе 

јавних тужилаца у унутрашњем раду тужилаштва, унутрашње 

пословање, дежурства, број административно-техничког особ-

ља и услови обављања тих послова, те поступак измјене и 

допуне овог правилника. Међутим, по оцјени Суда, пропи-

сивањем из оспорене одредбе члана 7. тачка 4. овог 

правилника његов доносилац је изашао изван оквира својих 

законских овлашћења, те истовремено прекршио начело 

законитости из члана 108. став 2. Устава, као и норму члана 

128. став 3. Устава, према којој јавно тужилаштво врши своју 

функцију на основу Устава и закона.  

 Наиме, одредба члана 36. Закона о јавним тужи-

лаштвима Републике Српске, која је наведена као правни 

основ за доношење оспореног акта, по оцјени Суда, не садржи 

могућност да главни републички тужилац правилником, као 

подзаконским актом, за себе прописује поједина овлашћења 

која нису предвиђена овим законом. Како је наведеном закон-

ском нормом прописано да се правилником о унутрашњој 

организацији и пословању јавних тужилаштава Републике 

Српске уређује организација Републичког тужилаштва и 

окружних тужилаштава, број административно-техничког осо-

бља и услови за обављање послова, Суд сматра да се, позивом 

на ову одредбу, оспореним актом не може задирати у законом 

прописана овлашћења главног републичког тужиоца. Надаље, 

ни одредбе чл. 9, 20. и 22. овог закона, којима је дато 

овлашћење главном републичком тужиоцу да врши надзор над 

радом окружних тужилаштава, те је прописано на који начин 
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се врши овај надзор, не садрже овлашћење за главног 

републичког тужиоца да приликом надзора укида одлуке 

тужилаца. Наиме, чланом 20. став 1. и чланом 22. предметног 

закона предвиђено је да главни републички тужилац током 

надзора може окружним тужилаштвима давати општа или 

појединачна обавезна упутства, те је дефинисано да 

обавезујућа упутства за рад подразумијевају упутства општег 

карактера у погледу активности и рада тужилаца, а посебна за 

предузимање радњи у одређеним предметима. Дакле, како из 

наведених законских норми несумњиво произлази, обавезујућа 

упутства које може да даје главни републички тужилац 

приликом вршења надзора окружних тужилаштава не садрже 

овлашћење за његово интервенисање на начин да укида 

појединачне одлуке тужилаца, односно не могу се тако 

екстензивно тумачити. Евидентно је да се у конкретном 

случају ради превасходно о могућности давања тужиоцима 

обавезујућих смјерница за даљи рад у  предметима. Суд 

сматра да је, према одредби члана 128. став 2. Устава, материја 

уређивања овлашћења главног републичког тужиоца у 

искључивој ингеренцији законодавца, тако да приликом 

доношења овог правилника и регулисања предметних питања 

главни републички тужилац може, са циљем спровођења 

релевантних законских норми, само да разради и детаљније 

пропише поступак вршења надзора окружних тужилаштава, 

али не и да за себе уведе сасвим ново овлашћење, односно 

правно средство које Закон не познаје. 

 Поред тога, ни одредбе члана 224. ст. 3. и 4. и члана 

232. ст. 1. и 2. Закона о кривичном поступку Републике 

Српске, које се односе на доношење појединачних одлука 

тужилаца, те прописују субјекте, рок и орган којем се подносе 

притужбе на ове одлуке, не предвиђају могућност да главни 



316 
 

републички тужилац по праву надзора окружних тужилаштава 

има овакву надлежност. 

  С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорене норме предметног правилника одлучио 

без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-57/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                               

15. јул 2020. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                      

                                                                    Мр Џерард Селман 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 Будући да обавезујућа упутства која може да даје 

главни републички тужилац приликом вршења надзора 

окружних тужилаштава не садрже законско овлашћење за 

његово интервенисање на начин да укида појединачне 

одлуке тужилаца, оспореном одредбом подзаконског акта 

учињена је повреда уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-28/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, чланова 40. став 5, 42. став 1. и 61. 

став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 16. септембра 2020. године,  д о н и о  ј е   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихватају се иницијативе за оцјењивање устав-

ности члана 9. тачка 4. подтачка 1. Закона о платама 

запослених у основним и средњим школама и ђачким домо-

вима у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/19 и 105/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јелка Врањеш, Зорка Врачар-Јаничић, Радојка Вучко-

вић, Драгица Телић, Стоја Петковић, Мира Драгић, Невенка 

Адамовић, Зденка Радовановић, Дрина Петош, Споменка 

Раљић, Стојанка Будимир, Љубица Савић, Стана Алаџић, 

Сузана Ружојчић, Оливера Кострешевић, Перса Мишић, Соња 

Мастило, Гордана Смрекић, Мара Јовановић, Мирјана 

Адамовић, Ранка Мирковић, Драгана Врачевић, Алиса Пихић, 

Брана Вукић, Мира Граховац, Биљана Јањић, Дрена Рада-

новић, Слободанка Кекић, Милорад Видовић, Мира Видић, 

Јадранка Марковић, Никица Јовичић, Мира Сумрак, Богданка 

Пађан и Обрен Рашевић, секретари основних школа из 

Бањалуке, Блатнице, Бољанића, Брезичана, Брода, Буснова, 
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Чајнича, Дервенте, Добоја, Доњих Вијачана, Драгочаја, Фоче, 

Горње Слатине, Горњих Смртића, Источног Сарајева, Кален-

дероваца, Козарца, Лакташа, Ламовите, Омарске, Оштре Луке, 

Поткозарја, Разбоја, Шибовске, Теслића, Трна, Трнопоља и 

Војковића, дали су Уставном суду Републике Српске ини-

цијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 9. став 1. тачка 4. подтачка 1. Закона о платама запо-

слених у основним и средњим школама и ђачким домовима у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/19).  

 Накнадно, Љиљана Балабан, Тиносава Вујичић, Исмета 

Илић, Зоран Илић, Мира Драгић, Гордана Пиваш, Слободанка 

Латиновић, Смиљана Петровић, Мира Пуљановић, Борка 

Крунић, Зора Шукало, Зорка Поповић, Милка Вукић, Дрена 

Радановић, Смиљана Марјановић, Љиљана Марјановић, 

Гордана Тимарац, Зорица Дукић и Анка Кењић, рачуновође 

основних школа из Бањалуке, Блатнице, Бољанића, Брода, 

Дервенте, Добоја, Доњих Жабара, Драгочаја, Календероваца, 

Ламовите, Оштре Луке, Петрова, Приједора, Трнопоља и Вој-

ковића, дали су Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 9. став 

1. тачка 4. подтачка 1. Закона о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у Репу-

блици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 

11/19).  

 У датим иницијативама наводи се да оспорена 

законска норма није у сагласности са  члановима 5. став 1, 10. 

и 39. став 3. Устава Републике Српске. Даваоци иницијативе 

истичу да је прописивањем као у оспореном члану 9. тачка 4. 

подтачка 1. Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/19) извршена 
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директна дискриминација одређене групе лица запослених у 

основним школама и то секретара у основним школама са 

средњом стручном спремом у односу на секретаре у истим 

школама са високом стручном спремом, односно рачуновођа у 

основним школама са средњом стручном спремом у односу на 

рачуновође у истим школама са високом стручном спремом. 

Такође, наводи се, да Закон о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 

31/18 и 84/19), који регулише услове и обим послова 

секретара, односно рачуновођа у основним школама, не прави 

разлику између лица запослених на овим пословима по основу 

стручне спреме, док оспорена законска норма прописује један 

коефицијент за све секретаре, односно рачуновође са средњом 

стручном спремом и један коефицијент значајно већи за све 

секретаре, односно рачуновође са високом стручном спремом. 

Оваквим нормирањем, по мишљењу давалаца иницијативе је 

онемогућено и угрожено остваривање на равноправној основи, 

права и слобода у области рада и запошљавања. Поред 

наведеног, истиче се да поменути Закон о основном васпитању 

и образовању, уважава и узима у обзир, радно искуство и 

дужину радног стажа секретара, односно рачуновође у 

основној школи, и тако их изједначава са секретарима, 

односно рачуновођама са високом стручном спремом. Овакав 

третман, по мишљењу даваоца иницијативе, би требао бити 

примијењен и кроз Закон о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, 

због чега предлажу да Суд иницијативе прихвати.     

 Обзиром на то да је у конкретним уставноправним 

стварима више иницијатора посебним иницијативама тражило 

да се оцијени уставност истог закона, Суд је на основу члана 9. 

став 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.114/12, 
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29/13 и 90/14), рјешењем број У-28/19 од 22. маја 2019. године,  

спојио наведене иницијативе, ради вођења јединственог 

поступка.  

 У одговору на иницијативу који је Суду доставила 

Народна скупштина Републике Српске истиче се да су 

иницијативе неосноване, те да даваоци иницијатива непотпуно 

тумаче одредбе Устава и закона на које се у иницијативама 

позивају. Наводи се да је законодавац на основу свог уставног 

овлашћења прописао платне групе и подгрупе са платним 

коефицијентима запослених у основном образовању, процје-

њујући при томе, да је објективна различитост оправдана, јер у 

основним школама послове секретара и рачуновође могу 

обављати лица са завршеном средњом/високом школом. 

Истиче се да је оспорено нормирање ствар законодавне 

политике, о чему Уставни суд није надлежан да одлучује. 

Такође, наводи се, да се оспорена законска норма једнако 

односи на све субјекте у истим правним ситуацијама, због чега 

се оспореном нормом не доводи у питање уставно начело 

равноправности из члана 10. Устава Републике Српске. Да је 

законодавац цијенећи разлоге цјелисходности и јавног 

интереса, оваквим нормирањем успоставио баланс између 

законске мјере и циља који се жели постићи, због чега је 

оспорено прописивање у сагласности са члановима 5, 10. и 39. 

Устава Републике Српске.  Предлаже се да Суд иницијативе 

не прихвати. 

 Чланом 9. тачка 4. подтачка 1. Закона о платама запо-

слених у основним и средњим школама и ђачким домовима у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/19) прописано је да се запослени у основној школи 

разврставају у платне групе и подгрупе са прописаним 

платним коефицијентима за обрачун основне плате, те да су у 

прву платну подгрупу четврте платне групе, сврстани 
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библиотекар, секретар, рачуновођа, наставник (који нема завр-

шену учитељску школу), (средња стручна спрема), са платним 

коефицијентом 7,6.  

 Према члану 9. тачка 2. подтачка 3. истог закона, у 

трећу платну подгрупу друге платне групе свртстани су 

наставник, библиотекар, секретар, рачуновођа (висока стручна 

спрема) са коефицијентом 11,23. 

 Суд је, прије свега, утврдио да је након подношења 

иницијативе оспорени члан 9. Закона о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/19), престао да важи ступањем на снагу Закона о 

измјенама и допунама Закона о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у 

Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске“ 

број  105/19), којим је у члану 1. прописано да се члан 9. 

мијења, између осталог, у оспореном дијелу, у погледу висине 

коефицијената за обрачун основне плате.  

 Важећим чланом 9. тачка 4. подтачка 1. Закона о 

платама запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима у Републици Српској (“Службени гласник 

Републике Српске“ број 11/19 и 105/19 ) прописано је да се 

запослени у основној школи разврставају у платне групе и 

подгрупе са прописаним платним коефицијентима за обрачун 

основне плате, те да су у прву платну подгрупу четврте платне 

групе сврстани библиотекар, секретар, рачуновођа, наставник 

(који нема завршену учитељску школу), (средња стручна 

спрема), са платним коефицијентом  8,40.  
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 Према члану 9. тачка 2. подтачка 3. истог закона, у 

трећу платну подгрупу друге платне групе сврстани су 

наставник, библиотекар, секретар, рачуновођа (висока стручна 

спрема) са коефицијентом 12,05. 

 С обзиром на наведено, Суд је у складу са чланом 42. 

став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) проширио поступак оцјењи-

вања уставности и на измјене оспорених одредби члана 9. 

Закона о платама запослених у основним и средњим школама 

и ђачким домовима у Републици Српској, које су објављене у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  број 105/19. 

 У поступку оцјењивања оспорених законских одредби 

Суд је имао у виду  одредбе Устава Републике Српске на које 

су се позвали даваоци ницијативе, као и одредбе Устава које 

су, по оцјени Суда, релевантне у конкретном случају, а којима 

је утврђено: да се уставно уређење Републике темељи на 

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са 

међународним стандардима (члан 5. алинеја 1); да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно 

стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 

друго лично својство (члан 10); да је свако слободан у избору 

занимања и запослења и под једнаким условима му је 

доступно радно мјесто и функција (члан 39. став 3); да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе, 

запошљавање, образовање  и друге односе од интереса за 

Републику у складу са Уставом ( тачка 12. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. 

Устава). 
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 Поред наведеног, Суд је имао у виду да је Законом о 

платама запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима у Републици Српској (“Службени гласник Репуб-

лике Српске“ број 11/19 и 105/19) уређен начин утврђивања 

плата запослених лица у основним и средњим школама и 

ђачким домовима Републике Српске (члан 1). Да се, према 

овом закону, плата запослених састоји од основне плате, 

увећања плате  и накнада прописаних овим законом (члан 2. 

ст. 1); да су начин обрачуна и исплата плата јединствени за све 

запослене, а зависе од радног мјеста, платне групе и платне 

подгрупе (члан 5. ст. 2); да се основна плата обрачунава и 

исказује мјесечно за пуно радно вријеме, према радном мјесту 

и одговарајућој платној групи и платној подгрупи (члан 6. 

ст.1); да је основна плата из става 1. овог члана производ 

цијене рада као израза вриједности за најједноставнији рад и 

коефицијента утврђеног према платној групи и платној 

подгрупи (члан 6. ст. 2).              

 Полазећи од наведених уставних одредби, Суд је имао 

у виду да је тачком 12. Амандмана XXXII на Устав којим је 

замијењен члан 68. Устава Републике Српске утврђено да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе, 

запошљавање и образовање. У складу са овим уставним 

овлашћењима, законодавац је Законом о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у Репуб-

лици Српској (“Службени гласник Републике Српске“ број 

11/19 и 105/19) уредио начин утврђивања плата запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима Републике 

Српске.  

 Поред наведеног, Суд је приликом оцјене оспореног 

члана 9. став 1. тачка 4. подтачка 1. Законом о платама 

запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима у Републици Српској узео у обзир и цитиране 
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одредбе овог закона, из који произлази да је платни 

коефицијент један од елемената на основу којих се утврђује 

основна плата запослених у основним и средњим школама и 

ђачким домовима Републике Српске, те да је висина коефи-

цијента у зависности од платне групе и платне подгрупе у коју 

су разврстани запослени у овим установама,  према стручној 

спреми и пословима које обављају. 

 На основу наведеног Суд је утврдио да је законодавац 

руководећи се цјелисходним рјешењем, а у оквиру свог 

уставног овлашћења, прописао платне групе и подгрупе са 

платним коефицијентима за обрачун основне плате запослених 

у основним школама, од којих и за секретаре и рачуновође 

основних школа са високом или средњом стручном спремом. 

Суд сматра да је ствар цјелисходне процјене и опредјељења 

законодавца на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених 

принципа, прописати висину платних коефицијената за поје-

дине платне групе и подгрупе запослених, односно на који 

начин ће вредновати поједина радна мјеста, а цјелисходност и 

оправданост појединих законских рјешења Уставни суд, 

сходно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује.     

 С обзиром на наведено Суд је оцијенио да оспорена 

законска одредба не доводи у питање уставне гаранције из 

члана 5. алинеја 1. и члана 39. став 3. Устава Републике 

Српске, како се то у иницијативама наводи.   

 Такође, Суд је утврдио да у конкретном случају није 

дошло до повреде уставних гаранција из члана 10. Устава 

Републике Српске, јер се оспорена законска одредба подјед-

нако односи на све запослене из исте платне групе, односно 

подгрупе. Начело равноправности не подразумјева једнакост у 

апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката 

који се налазе у истим или истоврсним ситуацијама приликом 

реализације одређених права и обавеза. У конкретном случају, 
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даваоци иницијативе неосновано пореде запослене који су на 

основу различитог нивоа стручне спреме разврстани у разли-

чите платне групе, односно подгрупе, чиме се у однос 

узајамности доводе различите категорије субјеката права који 

се не налазе у истим или истоврсним  правним ситуацијама.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.104/11 и 92/12) у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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-28/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                       

16. септембар 2020. године                      УСТАВНОГ СУДА

                          

                                                                        Мр Џерард Селман 
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 Ствар је цјелисходне процјене и опредјељења законо-

давца на који начин ће, у оквиру Уставом утврђених 

принципа, прописати висину платних коефицијената за 

поједине платне групе и подгрупе запослених, односно на 

који начин ће вредновати поједина радна мјеста, а цјели-

сходност и оправданост појединих законских рјешења 

Уставни суд није надлежан да оцјењује.     
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Одлука 

Број У-41/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

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

16. септембра 2020. године,  д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 7. ст. 1. и 4, члана 25. ст. 1. и 3, члана 36. и члана 38. 

став 2. Закона о играма на срећу ("Службени гласник 

Републике Српске" број 22/19). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „Mozzart“ д.о.о. Бања Лука, које заступа др Предраг 

Барош, адвокат из Бање Луке,  поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за утврђивање неуставности 

члана 7. ст. 1. и 4, члана 25. ст. 1. и 3, члана 36. и члана 38. 

став 2. Закона о играма на срећу ("Службени гласник 

Републике Српске" број 22/19). У приједлогу се наводи да 

оспорене законске норме нису у сагласности са чланом 5. ал. 

4. и 5, те чл. 50, 52, 53, 54. и 57. став 3. Устава. Предлагач, 

наиме, сматра да је предметним прописивањем законодавац 

успоставио монопол Лутрије Републике Српске на електрон-

ске игре на срећу, односно искључиво право приређивања 

лутријских игара на срећу и електронских игара на срећу, 

осим класичне томболе. Истиче да су предметна законска 
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рјешења довела до велике финансијске штете за ово привредно 

друштво, јер према ранијем закону из ове области није било 

ограничења у погледу субјеката који могу бити приређивачи 

игара на срећу и функционисало је слободно тржиште у овој 

дјелатности, због чега су у ово привредно друштво уложена 

велика средства у простор, софтвер и особље. Оспореним 

нормама Закона о играма на срећу је, по мишљењу предлагача, 

укинута Уставом гарантована слобода предузетништва у 

дјелатности која по својој природи не може бити од утицаја, 

нити се може подвести под било који од Уставом предвиђених 

основа за ограничење слободног предузетништва. Ограни-

чењем слободне конкуренције које је прописано предметним 

законским одредбама је, како се даље наводи, онемогућено 

функционисање слободног тржишта и спријечен је развој 

конкуренције између више приређивача игара на срећу. Поред 

тога, предлагач сматра да је оспореним нормирањем нарушено 

начело владавине права и правне сигурности, те су, супротно 

члану 57. Устава, страним улагачима у ову дјелатност, како је 

то случај код предлагача, повријеђена својинска и друга права 

стечена на основу уложеног капитала у привредну дјелатност.  

 Накнадно, „Joker game“ д.о.о. Бања Лука поднијело је 

овом суду приједлог за утврђивање неуставности члана 25. 

став 1. истог закона. У овом приједлогу се наводи да је 

оспорена законска норма супротна уставној гаранцији о 

тржишној привреди из члана 5, те да није у сагласности са 

одредбама чл. 50, 52. став 2, 54. и 66. став 2. Устава. Оваквим 

прописивањем је, како се истиче, законодавац увео принцип  

монопола у дјелатност приређивања игара на срећу, те 

ограничио привредна друштва из ове области у приређивању 

електронских игара на срећу дајући то право ексклузивно 

Лутрији Републике Српске. На овај начин су, како се даље 

наводи, нарушени темељни уставноправни принципи према 
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којима се економско и социјално уређење Републике заснива 

на равноправности свих облика својине и слободном привре-

ђивању, тржишној привреди, самосталности предузећа и 

других облика привређивања у стицању и расподјели добити и 

слободном кретању робе, рада и капитала. Предметном 

законском одредбом је, по мишљењу предлагача, на штету 

интереса приређивача и корисника услуга електронских игара 

на срећу привредно друштво Лутрија Републике Српске 

стављено у повољнији положај и фаворизовано у односу на 

остале приређиваче приликом обављања исте дјелатности, што 

је супротно члану 66. Устава и забрани опште дискриминације 

из члана 1. Протокола број 12. уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права и основних слобода. Посљедица 

оваквог прописивања је, како сматра предлагач, економско 

слабљење привредних друштава која обављају дјелатност 

приређивања посебних  игара на срећу, који су, супротно 

члану 52. Устава, ограничени у слободи предузетништва и 

доведени у дискриминирајући положај.   

 У одговору који је Народна скупштина Републике 

Српске доставила на приједлог поднесен од стране „Mozzart“ 

д.о.о Бања Лука наводи се да је према члану 7. оспореног 

закона приређивање игара на срећу дјелатност од општег 

интереса и искључиво право Републике Српске, да Република 

своје право остварује посредством Јавног предузећа „Лутрија 

Републике Српске“ а.д. Бања Лука, те да се игре на срећу 

приређују директно на основу закона, на основу концесије или  

посебних одобрења које издаје Министарство финансија. 

Надаље, износи се став да с обзиром на то да се ради о 

дјелатности од општег интереса, „Лутрија Републике Српске“ 

послује у складу са посебним правилима са циљем заштите 

имовине Републике Српске и општег интереса, због чега су 

неосновани наводи предлагача о несагласности оспореног 
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прописивања са чланом 52. Устава. У одговору се такође 

указује на одредбу члана 9. предметног закона, којим је 

прописано да накнаде које плаћају приређивачи игара на срећу 

представљају приход буџета Републике којим се финансирају 

социјални и хуманитарни пројекти, те члана 15, према којем 

Министарство финансија, приликом додјеле лиценци за 

обављање ове дјелатности, води рачуна о засићености понуде 

игара на срећу у Републици и обиму приређивања ових игара 

са аспекта допуњавања туристичке понуде. Народна скуп-

штина сматра да је у домену цјелисходне процјене законо-

давца нормирање предметне материје на начин који обез-

бјеђује најбољи баланс система и услова приређивања игара на 

срећу и општег интереса.  

 Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на приједлог који је поднио „Joker game“ д.о.о. Бања 

Лука. 

 С обзиром на то да је у конкретним уставноправним 

стварима више субјеката посебним приједлозима тражило 

оцјењивање уставности одредбе члана 25. став 1. Закона о 

играма на срећу, Суд је, на основу члана 9. ст. 1. и 3. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Служ-

бени гласник Републике Српске" број 114/12, 29/13 и 90/14), 

Рјешењем број У-41/19 од 17. јула 2019. године, спојио ове 

приједлоге ради вођења јединственог поступка, припајајући 

приједлог број У-49/19 приједлогу који је евидентиран под 

бројем У-41/19.   

 Оспореним одредбама Закона о играма на срећу 

("Службени гласник Републике Српске" број 22/19) прописано 

је: да је приређивање игара на срећу дјелатност од јавног 

интереса и искључиво је право Републике Српске, ако овим 

законом није другачије одређено (члан 7. став 1), да игре на 

срећу из члана 6. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, осим класичне 



331 
 

томболе, приређује Лутрија Републике Српске самостално или 

у сарадњи са другим привредним друштвима путем фор-

мирања заједничког привредног друштва у којем Лутрија има 

најмање 51% учешћа у капиталу и одлучивању друштва, уз 

претходну сагласност Владе (члан 7. став 4), да Лутрија има 

право приређивања свих игара на срећу, а има искључиво 

право приређивања лутријских игара на срећу и електронских 

игара на срећу, осим класичне томболе (члан 25. став 1), да 

игре на срећу из става 1. овог члана Лутрија може реализовати 

у пословној сарадњи и са другим лицима која су регистрована 

за промет робе и услуга, односно може у оквиру пословне 

сарадње повјерити дистрибуцију срећака и других средстава за 

приређивање лутријских игара на срећу тим лицима (члан 25. 

став 3), да Лутрија подноси Републичкој управи за игре на 

срећу захтјев за добијање одобрења за приређивање електрон-

ских игара из члана 23. овог закона за сваку пословну 

јединицу која испуњава услове прописане овим законом и 

подзаконским актима донесеним на основу њега (члан 36. став 

1), да уз захтјев за издавање одобрења из става 1. овог члана 

Лутрија доставља: правила игре, доказ о власништву, праву 

коришћења или уговор о пословној сарадњи са корисником 

простора у којем се приређују електронске игре, доказ о 

испуњености просторних и техничких услова за приређивање 

електронских игара у том пословном простору (члан 36. став 

2), да је Лутрија дужна правила сваке електронске игре 

објавити у свакој просторији у којој се приређују електронске 

игре (члан 36. став 3), те да се право на учешће у електрон-

ским играма стиче уплатом улога за игру на терминалу или на 

благајни Лутрије (члан 38. став 2).  
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 У поступку оцјењивања уставности оспорених норми 

Закона о играма на срећу Суд  је имао у виду да је  тачкама  6, 

8. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 

је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, правни положај предузећа и 

других организација, основне циљеве и правце привредног 

развоја, као и друге односе од интереса за Републику, у складу 

са Уставом. Поред тога, према члану 62. став 2. Устава, 

средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени 

приходи, док је чланом 49. ст. 1. и 2. Устава утврђено да се 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно 

на основу устава, осим када је Уставом предвиђеено да се 

услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, а 

законом се може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неоходно за њихово 

остваривање. Према члану 70. Устава, Народна скупштина 

Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте. 

 Сагласно Уставом утврђеним овлашћењима, Законом о 

играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 

22/19) уређени су систем и услови приређивања игара на 

срећу, наградних и забавних игара, врсте игара на срећу, 

накнаде за приређивање тих игара, порез на добитке од игара 

на срећу и забавних игара, наградне и забавне игре, као и 

надзор над извршавањем обавеза из овог закона, прекршаји и 

санкције из области игара на срећу. Тако је овим законом 

прописано да је Министарство финансија надлежно за 

издавање лиценци за приређивање игара на срећу и одобрења 

рачунарских система за игре на срећу у складу са овим 

законом (члан 3. став 1), да је Републичка управа за игре на 

срећу републички орган управе у саставу Министарства 

финансија који обавља остале управне послове из области 

игара на срећу, у складу са овим законом и прописом којим се 
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уређује републичка управа (члан 3. став 2), да се у Републици 

Српској, у складу са одредбама овог закона, могу приређивати 

игре на срећу, наградне игре и забавне игре (члан 4. став 1), да 

је приређивач игара на срећу ЈП „Лутрија Републике Српске“ 

а.д. Бања Лука, односно друго правно лице које на основу 

лиценце и одобрења има право приређивања игара на срећу 

(члан 5. тачка 4)), да се игре на срећу разврставају на 

лутријске, електронске, посебне и интернет игре на срећу, те 

наградне игре (члан 6), да је приређивање игара на срећу 

дјелатност од јавног интереса и искључиво је право Републике 

Српске, ако овим законом није другачије одређено (члан 7. 

став 1), да се игре на срећу могу приређивати на основу овог 

закона, рјешења Владе о додјели концесије и на основу 

одобрења Министарства финансија (члан 7. став 2), да 

Република право приређивања свих игара на срећу из овог 

закона остварује посредством Лутрије (члан 7. став 3), да игре 

на срећу из члана 6. став 1. тач. 1) и 2) овог закона, осим 

класичне томболе, приређује Лутрија самостално или у 

сарадњи са другим привредним друштвима путем формирања 

заједничког привредног друштва у којем Лутрија има најмање 

51% учешћа у капиталу и одлучивању друштва, уз претходну 

сагласност Владе (члан 7. став 4) да право приређивања игара 

на срећу из члана 6. став 1. тач. 3) и 4) овог закона и класичне 

томболе могу стећи и друга привредна друштва на основу 

рјешења Владе или одобрења у складу са овим законом (члан 

7. став 5), да наградне и забавне игре могу приређивати лица 

на основу одобрења које доноси директор Републичке управе 

за игре на срећу, у складу  са одредбама овог закона (члан 7. 

став 7), да Лутрија има право приређивања свих игара на 

срећу, а има искључиво право приређивања лутријских игара 

на срећу и електронских игара на срећу, осим класичне 

томболе (члан 25. став 1), да лутријске игре на срећу Лутрија 
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може приређивати класичним путем, електронским путем, 

путем терминала и интернета (члан 25. став 2), да игре на 

срећу из става 1. члана 25. овог закона Лутрија може реали-

зовати у пословној сарадњи и са другим лицима која су 

регистрована за промет роба и услуга, односно може у оквиру 

пословне сарадње повјерити дистрибуцију срећака и других 

средстава за приређивање лутријских игара на срећу тим 

лицима (члан 25. став 3), да Лутрија подноси захтјев Репуб-

личкој управи за игре на срећу за добијање одобрења за 

приређивање електронских игара из члана 23. овог закона за 

сваку пословну јединицу која испуњава услове прописане 

овим законом и подзаконским актима донесеним на основу 

њега (члан 36. став 1), да надзор над спровођењем одредаба 

овог закона и прописа донесених на основу њега врше 

Министарство финансија и Републичка управа за игре на 

срећу (члан 105. став 1), те да су приређивачи игара на срећу 

дужни да пријаве и плате накнаде и порез прописане овим 

законом, у роковима прописаним овим законом (члан 112. став 

1).  

 Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 

Суд је оцијенио да прописивањем из оспорених норми Закона 

о играма на срећу нису доведене у питање уставне гаранције 

на које се указује у приједлозима. Приликом ове оцјене, Суд 

је, прије свега, узео у обзир да је приређивање игара на срећу 

дјелатност од јавног интереса за Републику, дакле интереса 

шире друштвене заједнице, због чега мора имати посебан 

третман. Суд сматра да је у домену ингеренције законодавца 

да у сваком конкретном случају процијени постојање јавног 

интереса, те да у складу са том процјеном, а сходно својим 

уставним овлашћењима и Уставом утврђеним вриједностима, 

уреди одређену материју. У конкретном случају, законодавац 

је, сходно својој цјелисходној процјени, а имајући у виду, 
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између осталог, и потребу вршења надзора и превентивног 

дјеловања у спречавању могућих злоупотреба у овој дјелат-

ности, оспореним законским одредбама уредио питања 

субјеката који имају право приређивања игара на срећу у 

Републици, начина и услова приређивања, као и врсте игара 

које могу приређивати. Овакаво нормирање је одраз усвојене 

економске политике у уређивању предметне материје, а оцјена 

оправданости и разлога цјелисходности којима се руководио 

законодавац приликом усвајања оспорених законских 

рјешења, према члану 115. Устава, није у оквиру надлежности 

Уставног суда.  

 Предметна законска рјешења су, по оцјени Суда, 

усвојена у функцији заштите јавног интереса, односно успо-

стављања ефикасног правног оквира за друштвено одговорно 

приређивање игара на срећу од стране приређивача. У 

конкретном случају, јавни интерес подразумијева заштиту 

финансијског интереса Републике који се манифестује кроз 

прикупљање буџетских прихода, али и обезбјеђивање адек-

ватног степена правне и економске сигурности на тржишту 

игара на срећу. Поред тога, овај јавни интерес директно се 

огледа и у начину расподјеле прихода прикупљених путем 

накнада које плаћају приређивачи игара на срећу, а којим се, 

према члану 9. став 3. оспореног закона, приоритетно фи-

нансирају програми који се баве социјалном заштитом и 

хуманитарном дјелатношћу, проблемима лица са инвали-

дитетом, запошљавањем борачких категорија, пронатали-

тетном политиком, културом, ваниституционалним образо-

вањем и васпитањем дјеце и омладине, развојем спорта, 

цивилног друштва, борбом против дроге и сл. Оваквим 

прописивањем је, по оцјени Суда, успостављен адекватан 

баланс између потребе заштите јавног интереса у овој 

дјелатности и права приређивача игара на срећу.   
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 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио неосно-

ваним наводе предлагача да је оспореним законским одред-

бама ЈП „Лутрија Републике Српске“ фаворизовано и став-

љено у повољнији положај у односу на друге приређиваче 

игара на срећу. Наиме, чињеница да је предметна дјелатност 

од јавног интереса за Републику детерминише опредјељење 

законодавца да успостави посебна правила пословања овог 

јавног предузећа путем којег се тај интерес реализује, а које се, 

стога, не налази у истој правној ситуацији као остали 

приређивачи.   

 Истовремено, Суд сматра потребним указати на то да 

незадовољство предлагача оспореним законским нормама, 

које несумњиво произлази из приједлога, као и њихово 

мишљење о негативним социјалним и фискалним посљеди-

цама оваквог нормирања, није уставноправно релевантно.            

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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-41/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        

16. септембар 2020. године          УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                                     

                                                                         Мр Џерард Селман 
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 Оспореним законским одредбама којима је законо-

давац уредио питања субјеката који имају право при-

ређивања игара на срећу у Републици, начина и услова 

приређивања, као и врсте игара које могу приређивати, те 

будући да је овакаво нормирање одраз усвојене економске 

политике у уређивању предметне материје, оцјена оправ-

даности и разлога цјелисходности којима се руководио 

законодавац приликом усвајања оспорених законских рјеше-

ња није у оквиру надлежности Уставног суда.  
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Одлука 

Број У-43/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

16. септембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 119. ст. 2. и 4. Закона о играма на срећу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 22/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 "Mozzart" д.о.о Бања Лука, заступано по пуномоћнику 

др Предрагу Барошу, адвокату из Бање Луке, поднијелo je 

Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности члана 119. ст. 2. и 4. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19), у односу 

на члан 5. став 1. ал. 4. и 5. и чл. 50, 52, 54. и 66. став 2. Устава 

Републике Српске, те члан 7. Универзалне декларације о 

људским правима и члан 26. Међународног пакта о грађан-

ским и политичким правима. У приједлогу се, прије свега, 

наводи да је прописивањем могућности да лиценце и 

одобрења за приређивање електронских игара важе до краја 

рока на који су дате, упркос ступању на снагу новог закона, 

успостављено истовремено важење два закона о играма на 

срећу који садрже супротне одредбе у погледу права 
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појединих лица да приређују електронске игре. Поред тога, 

оспореним прописивањем се, како се даље наводи, прави 

дискриминација између приређивача електронских игара који 

су продужили лиценцу по раније важећем закону и при-

ређивача који лиценцу треба да прибаве по одредбама новог 

закона, те се на тај начин искључује постојање равноправне 

тржишне утакмице и дугорочно доводи до гашења свих 

приређивача којима је онемогућено да наставе са прире-

ђивањем електронских игара на срећу, а са друге стране 

увећава профит оних приређивача који су продужили лиценцу 

по раније важећем закону и који ће моћи да наставе са радом. 

Сматрајући да је овакво прописивање супротно поменутим 

уставним одредбама, предлаже Суду утврди да оспорене 

законске одредбе нису у сагласности са Уставом. 

 У одговору на приједлог који је доставила Народне 

скупштина Републике Српске оспоравају се изнесени наводи и 

истиче да оспорене одредбе Закона о играма на срећу нису  у 

несагласности са наведеним одредбама Устава Републике 

Српске. Наглашава се да је законодавац, усвајајући предметно 

законско рјешење, узео у обзир општедруштвени контекст, као 

и улогу предметне дјелатности у њему, њену друштвену 

оправданост, општи интерес те законитости тржишта у оквиру 

кога се иста обавља. Уз то, у одговору се истиче да  Закон о 

играма на срећу по питању приређивања електронских игара 

на срећу потпуно једнако третира све субјекте у односу на 

Јавно предузеће "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука, 

јер од његовог ступања на снагу нико Лутрије не може добити 

лиценцу за електронске игре на срећу нити добити одобрење 

за приређивање тих игара у пословним јединицама. Такође, 

истиче се да је ступањем на снагу овог Закона о играма на 

срећу престао да важи Закон о играма на срећу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 111/12), као и да је прописана 
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обавеза усклађивања свих приређивача са одредбама новог 

закона. Имајући у виду да је предметним прописивањем 

законодавац поступио у најбољем интересу, цијенећи разлоге 

цјелисходности и општег интерса, као и да поднесени пријед-

лог суштински одражава незадовољство његовог подносиоца 

са предметним законским рјешењем, у одговору се предлаже 

да се приједлог одбије.  

 Према оспореном члану 119. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) лиценце и 

одобрења дата на основу одредаба закона који је важио до 

ступања на снагу овог закона остаће на снази ако испуњавају 

услове прописане овим законом, у супротном, истеком рока из 

става 1. овог члана лиценце по закону престају важити без 

вођења посебног управног поступка (став 2), те да ће, изузетно 

од става 2. овог члана, лиценце и одобрења за приређивање 

електронских игара на срећу дата на основу одредаба закона 

који је важио до дана ступања на снагу овог закона, остати на 

снази до истека рока на који су дате, након чијег истека 

лиценце по закону престају да важе без вођења посебног 

управног поступка (став 4). 

 Приликом разматрања навода из приједлога Суд је 

имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске у 

односу на које је оспорена уставност члана 119. ст. 2. и 4. 

Закона о играма на срећу утврђено: да се уставно уређење 

Републике темељи на владавини права и тржишној привреди 

(члан 5. став 1. ал. 4. и 5), да се економско и социјално 

уређење заснива на равноправности свих облика својине и 

слободном привређивању, самосталности предузећа и других 

облика привређивања у стицању и расподјели добити и 

слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 

јединственом привредном простору (члан 50), да се слободно 

предузетништво може законом ограничити ради заштите 
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интереса Републике, човјекове околине, здравља и безбјед-

ности људи и да су забрањени монополи (члан 52), да сви 

облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54), те да 

су људска права и слободе, једнакост пред законом, само-

сталност и једнак положај предузећа и других организација, 

уставни положај и права јединица локалне самоуправе основа 

и мјера овлашћења и одговорности републичких органа (члан 

66. став 2).  

 Taкође, Суд је имао у виду да Устав у другим 

одредбама које су од значаја за оцјену уставности оспорених 

одредаба Закона о играма на срећу утврђује: да се слободе и 

права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу 

Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања појединих права 

и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 

(члан 49. ст. 1. и 2),  да су средства буџета порези, таксе и 

други законом утврђени приходи (члан 62. став 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог,  правни 

положај предузећа и других организација, порески систем, као 

и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом  

(тач. 6, 7. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава), те да Народна скупштина 

доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 70). 

 Оцјењујући основаност разлога садржаних у пријед-

логу Суд је утврдио да се Законом о играма на срећу, чије су 

одредбе приједлогом оспорене, уређује систем и услови 

приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, 

врсте игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез 

на добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и 

забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог 

закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 
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1), те је, између осталог, прописано да је приређивање игара на 

срећу дјелатност од јавног интереса и искључиво је право 

Републике Српске (у даљем тексту: Република), ако овим 

законом није другачије одређено, те да Република право 

приређивања свих игара на срећу из овог закона остварује 

посредством Лутрије (члан 7. ст. 1. и 3), да Лутрија има право 

приређивања свих игара на срећу и има искључиво право 

приређивања лутријских игара на срећу и електронских игара 

на срећу, осим класичне томболе (члан 25. став 1), као и да су 

приређивачи игара на срећу дужни да ускладе своје пословање 

и статус са одредбама овог закона у року од шест мјесеци од 

дана ступања на снагу овог закона (члан 119. став 1).  

 Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспореним 

одредбама члана 119. ст. 2. и 4. Закона о играма на срећу, које 

се налазе у oквиру прелазних и завршних одредби, законо-

давац није прекорачио своја уставна овлашћења из тач. 6, 7. и 

18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, нити је нарушио уставне гаранције 

из члана 5. став 1. ал. 4. и 5. и чл. 50, 52, 54. и 66. став 2. 

Устава Републике Српске, на које указује предлагач. 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је уређивање 

прелазног и завршног режима сваког (па и овог закона) 

саставни дио овлашћења законодавног органа да, на основу 

уставноправног овлашћења, уређује одређену област друшт-

вених односа. Имајући у виду да је Република Српска Уставом 

овлашћена да уређује систем и услове приређивања игара на 

срећу, наградних и забавних игара, Суд је оцијенио да су 

оспорене одредбе Закона, које имају циљ да затечено стање 

настало примјеном норми које више нису у правном поретку 

прилагоде новом правном режиму, односно да регулишу 

остваривање права и обавеза које су настале у вријеме важења 

закона који се ставља ван снаге, израз одређене законодавне 
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политике у овој области, о чему Уставни суд није надлежан да 

одлучује, у смислу члана 115. Устава. У том смислу 

законодавац је, по оцјени Суда, имао овлашћење и да пропише 

изузетак за приређиваче електронских игара на срећу у смислу 

да лиценце и одобрења за приређивање електронских игара на 

срећу дата на основу одредаба закона који је важио до дана 

ступања на снагу новог закона остају на снази до истека рока 

на који су дате. Законодавац је на овај начин, а имајући 

притом у виду да је новим законом право приређивања 

електронских игара на срећу искључиво право Републике 

Српске, које Република Српска остварује посредством Лутрије 

Републике Српске а.д. Бања Лука, дакле водећи рачуна о 

правној сигурности, стабилности и правичности ‒ омогућио да 

се права и обавезе из појединачног правног акта (лиценце и 

одобрења), који је заснован на раније важећем закону, наставе 

до истека важења појединачног акта.  

 По оцјени Суда, оспореним одредбама Закона не 

доводе се у питање уставна начела владавине права и тржишне 

привреде, нити се ограничавају слободно привређивање свим 

облицима својине и самосталност предузећа и других облика 

организовања, слободно предузетништво, једнака правна 

заштита свих облика својине, те самосталност и једнак 

положај предузећа и других организација, већ се само 

регулише затечено стање, односно остваривање права и 

обавеза који су настали у вријеме важења закона који је 

стављен ван снаге. Имајући у виду наведено, као и да је новим 

законом стављен ван снаге раније важећи Закон о играма на 

срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 111/12), 

Суд је оцијенио да нису основани наводи предлагача о 

истовременом важењу два закона о играма на срећу. При томе, 

указивање предлагача на евентуалне проблеме у вези са 

рјешењима садржаним у оспореним одредбама Закона, по 
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оцјени Суда, ствар је примјене Закона, о чему Уставни суд, 

сагласно одредби члана 115. Устава, није надлежан да 

одлучује.   

 Наводе предлагача да је оспореним законском одред-

бама повријеђен члан 7.  Универзалне декларације о људским 

правима и члан 26. Међународног пакта о грађанским и 

политичким правима Суд није разматрао из разлога што су 

паушални и не садрже образложење у чему се, у конкретном 

случају, састоји повреда ових одредаба. 

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-43/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                   

16. септембар 2020. године           УСТАВНОГ СУДА

                         

                                                                     Мр Џерард Селман 
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 Oспореним одредбама закона не доводе се у питање 

уставна начела владавине права и тржишне привреде, 

нити се ограничавају слободно привређивање свим обли-

цима својине и самосталност предузећа и других облика 

организовања, слободно предузетништво, једнака правна 

заштита свих облика својине, те самосталност и једнак 

положај предузећа и других организација, већ се само 

регулише затечено стање, односно остваривање права и 

обавеза који су настали у вријеме важења закона који је 

стављен ван снаге. 
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Рјешење 

Број У-44/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 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 дана 16. септембра 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности члана 41. тачка ж) Закона о 

инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16 ) и члана 

171. став 1. тачка ђ) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 

3/16 и 84/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драган Вучковац из Приједора дао је Уставном суду 

Републике Српске  иницијативу означену као „апелација“ за 

оцјену уставности Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13). Давалац 

иницијативе у суштини наводи да је пред надлежним органом 

управе покренуо поступак ради легализације бесправно по-

стављених монтажних надстрешница на пословном простору 

чији је власник, те да због неријешених имовинско-правних 

односа на земљишту на којем је објекат изграђен, поступак 

легализације није могао окончати. Из наведених разлога, 
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надлежна градска инспекција му је наложила уклањање 

монтажних надстрешница, због чега у иницијативи предлаже 

да Уставни суд изврши оцјену Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13).   

 С обзиром на то да је иницијатива непотпуна и да не 

садржи податке неопходне за вођење поступка пред Судом, од 

даваоца иницијативе је тражено да у остављеном року ини-

цијативу уреди на начин да наведе одредбе  Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) које оспорава, одредбе Устава у 

односу на које их оспорава, као и уставноправне разлоге на 

којима заснива своје наводе. Давалац иницијативе је упозорен 

да, уколико не поступи сходно тражењу Суда, иницијатива 

неће бити прихваћена.  

 Поступајући по налогу Суда, давалац иницијативе је у 

остављеном року доставио изјашњење у којем је навео да 

оспорава члан 41. тачка ж) Закона о инспекцијама у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 

109/12, 117/12 и 44/16 ) и члан 171. став 1. тачка ђ) Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) због како, се наводи, 

њихове несагласности са чланом 68. тачка 5. Устава Републике 

Српске. У изјашњењу, које је такође означено као „допуна 

апелације“ давалац иницијативе је поновио наводе о нерије-

шеним имовинско-правним односима на земљишту, те истакао 

да наведене одредбе закона оспорава из разлога што ти закони 

у години изградње објекта на којем су постављене спорне 

надстрешнице, 1970. години, нису ни постојали, те се, по 

мишљењу даваоца иницијативе, надлежни орган у поме-нутом 

управном поступку у којем се одлучивало о његовом захтјеву 

на њих није могао позвати.  
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 Због наведеног предлаже да Суд стави ван снаге 

оспорене законске одредбе како би могао завршити започети 

поступак легализације привремених надстрешница. 

          Чланом 115. став 1. тачка 1. и 2. Устава Републике 

Српске, утврђено је да Уставни суд одлучује о сагласности 

закона, других прописа и општих аката са Уставом и о 

сагласности прописа и општих  аката са законом.  

 Како из садржаја иницијативе и допуне иницијативе 

произилази да давалац иницијативе у конкретном случају 

поставља питање примјене оспорених законских одредби у 

поступку пред надлежним органом управе, Суд је утврдио да, 

према члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан за 

поступање у конкретном случају, те је на основу члана 37. став 

1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

ријешио као у изреци. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-44/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        

16. септембар 2020. године           УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                                                

                                                                          Мр Џерард Селман 
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 Како из садржаја иницијативе за покретање пос-

тупка за оцјену уставности произилази да давалац 

иницијативе поставља питање примјене оспорених закон-

ских одредби у поступку пред надлежним органом управе, 

Уставни суд није прихватио иницијативу јер није надле-

жан за поступање у конкретном случају. 
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Одлука 

Број У-46/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка а) Закона о 

уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

16.септембра 2020. године, донио је  

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Смјернице Окружног и Основног суда 

у Бијељини за поступање у парничном поступку, донесене у 

марту 2019. године нису у сагласности са Уставом Репуб-

лике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Адвокатска комора Републике Српске поднијела је 

Уставном суду Републике Српске приједлог у форми ини-

цијативе за оцјењивање уставности и законитости Смјер-ница 

Окружног и Основног суда у Бијељини за поступање у 

парничном поступку, донесених у  марту 2019. године, због 

несагласности са члановима 5, 69. ст. 1. и 2, 121. и 123. Устава 

Републике Српске, члановима 61 а) и 237. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 

85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), те члановима 30. и 31. 

Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17). У приједлогу се 

наводи да оспорени акт, којим је уређено поступање Окружног 

и Освновног суда у Бијељини у парничним поступцима, иако 
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без броја и датума, периода важења и других елемената којима 

се материјализије било који акт у правном промету, 

представља општи акт, јер на општи начин уређују поступање 

у парничним предметима пред означеним судовима. Истиче се 

да оспорени акт, као општи акт, није објављен на прописан 

начин, да су потписници оспореног акта изашли из оквира 

својих надлежности, те да је доношењем оспореног акта 

практично нарушено уставно начело подјеле власти и 

законитости, с обзиром на то да појединачне судске одлуке, 

ставови и смјернице не могу бити извор права у Републици 

Српској и да искључиво Врховни суд, као највиши суд у 

Републици, обезбјеђује јединствену примјену закона. У вези са 

наведеним, у приједлогу се указује на одлуку овог Суда број 

У-79/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), 

којом је утврђено да Меморандум о сарадњи, закључен 05. 

септембра 2018. године, између Основног суда у Бањалуци и 

Окружног суда у Бањалуци и Смјернице Основног суда у 

Бањалуци за поступање у парничном поступку донијете у 

септембру 2018. године нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и на одлуку број У-101/14 („Службени 

гласник Републике Српске“ број 39/16), којом је утврђено да 

члан 6. у дијелу који гласи: “...и осигуравају јединствену 

примјену закона...“ Закона о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15) није 

у сагласности са Уставом Републике Српске, а члан 19. став 1. 

Правилника о унутрашњем судском пословању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 9/14) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 

44/15).  
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 Поред наведеног, истиче се да се оспореним Смјер-

ницама налаже судијама означених судова у Бијељини, као и 

другим учесницима у поступку, поступање које је у супрот-

ности са законом, с обзиром да се прописивањем као у 

оспореним смјерницама врши генерализовање поступања, што 

доводи до проширеног, сувише цјеловитог и општег тумачења 

јасних и прецизних одредби Закона о парничном поступку и 

Закона о судовима Републике Српске, чиме се ствара правна 

несигурност и ограничава законито поступање.  

 У одговору на приједлог који је Суду доставио 

Основни суд у Бијељини  истиче се да оспорени акт нема 

карактер општег акта, због чега Уставни суд није надлежан за 

поступање у конкретном случају. Да оспорени акт представља 

неформални акт закључен на нивоу два суда, који нема 

обавезујући карактер, те да као такав није објављен у 

Службеном гласнику Републике Српске, већ на сајту Основног 

суда у Бијељини и прослијеђен субјектима који се појављују у 

судским поступцима. Такође се истиче да оспорене Смјернице 

представљају упућујући, необавезујући акт који ни у једном 

сегменту не излази из законских оквира, нити дерогира 

одредбе Закона о парничном поступку, већ инсистира да се 

судије крећу у законом постављним оквирима и да законске 

норме примјењују на ефикасан начи. Предлаже се да Суд 

приједлог одбије.   

 Окружни суд у Бијељини није доставио одговор на 

приједлог.  

 Смјернице Окружног и Основног суда у Бијељини за 

поступање у парничном поступку, из марта 2019. године , 

донијели су Окружни и Основни суд у Бијељини на основу 

члана 6. Закона о судовима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) с циљем 

обезбјеђења остваривања принципа једнаког поступања у 
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једнаким ситуацијама, обезбјеђења правне сигурности и 

једнакости грађана пред законом, обезбјеђења пропорцио-

налности у остваривању права и ради унапређења начела 

ефикасности и економичности утемељених на одредби члана 

10. Закона о праничном поступку („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр.58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). 

Овим смјерницама које су донесене у складу са судском 

праксом Грађанског одјељења Окружног суда у Бијељини и 

Основног суда у Бијељини, а сходно Пројекту „Унапређење 

квалитета правосуђа“, које имају упућујући карактер, регули-

ше се : улога судије (члан 1), претходно испитивање тужбе и 

одговора на тужбу (члан 2. до 5), припремно рочиште (члан 6. 

до 10), главна расправа (члан 11), одгоде и одлагања (члан 12. 

до 16), одгађање (члан 17), заступање (члан 18. и 19), прекид 

поступка (члан 20) и снимање рочишта (члан 21. и 22). 

 Суд је у овом предмету, прије свега, размотрио правну 

природу оспореног акта с обзиром на то да од ове чињенице 

зависи постојање процесних претпоставки за вођење поступка 

и одлучивање пред Судом. Имајући у виду да је чланом 115. 

Устава Републике Српске утврђено да Уставни суд одлучује о 

сагласности закона, других прописа и општих аката са 

Уставом, те о сагласности прописа и општих акта са законом, 

Уставни суд је, сагласно наведеним уставним одредбама, 

надлежан да оцјењује сагласност општих акта са Уставом и 

законом.  

 У вези са наведеним, Суд је имао у виду да су општи 

акти у смислу поменутог члана 115. Устава, акти којима се на 

генералан и апстрактан начин уређују одређени односи, 

односно акти, чија су битна обиљежја да се не односе на једно 

одређено лице или одређену групу лица, већ да одређене 

односе уређују на општи начин, те да се не исцрпљују једном 
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примјеном на унапријед одређен случај, него остају и послије 

те примјене док се не измијене или укину.    

 С обзиром на наведено Суд је утврдио да су оспорене 

Смјернице Окружног и Основног суда у Бијељини за посту-

пање у парничном поступку, донесене у  марту 2019. године, 

без обзира на форму у којој су донесене, општи акт за чију 

оцјену је надлежан Уставни суд сходно члану 115. Устава 

Републике Српске. Оваква оцјена произлази из садржине овог 

акта, којим се на општи начин регулише поступање судија 

Окружног и Основног суда у Бијељини у парничним 

предметима, а који поред судија истовремено обавезује и 

друге учеснике у парничном поступку (парничне странке, 

вјештаке, заступнике и пуномоћнике странака). Поред тога, 

овај акт односи се на неодређен број лица, дјелује за убудуће и 

не исцрпљује се једном примјеном на унаприје одређен случај. 

Такође, на основу овог акта наведени судови доносе 

појединачне акте (пресуде и рјешења). 

 У поступку оцјењивања оспорених Смјерница Окруж-

ног и Основног суда у Бијељини за поступање у парничном 

поступку, донесених у марту 2019. године,  Суд је имао у виду 

да је чланом 109. Устава Републике Српске утврђено  да 

закони, 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 

(став 1), те да се прије ступања на снагу закони, други прописи 

и општи акти државних органа објављују у одговарајућем 

службеном гласилу (став 2). 

 Полазећи од наведене Уставне одредбе Суд је оцијенио 

да су Смјернице Окружног и Основног суда у Бијељини за 

поступање у парничном поступку, донесене у марту 2019. 

године, као општи акт, морале бити објављене у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ како би се учиниле доступним и 
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како би тек протеком прописаног времена ступиле на снагу, 

односно постале дио правног поретка. Имајући у виду да 

оспорене смјернице нису могле постати дио правног поретка 

због чињенице необјављивања на прописан начин, а које је 

саставни дио материјализације правног акта, као елемента 

његове форме, Суд је оцијенио да исте нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске.   

 Из наведених разлога наводи из одговора на приједлог 

о објављивању оспорених смјерница на сајту Основног суда у 

Бијељини су без значаја за одлучивање у овој ствари. 

 У вези са наведеним утврђењем Суд је имао у виду да 

је примарна улога Суда заштита уставности и законитости, 

односно заштита виталних вриједности на којима почива 

уставни систем у цјелини, те да се необјављивањем општих 

аката на прописан начин нарушава интегритет уставноправног 

система Републике Српске. Суд је, дакле, заузео став да треба 

интервенисати у случајевима када се поставља питање 

уставности општег акта који није објављен на прописан начин, 

а примјењује се и производи правне посљедице. Стога је Суд 

утврдио да предметне Смјернице, у цијелости, нису у 

сагласности са чланом 109. Устава Републике Српске, те је на 

тај начин искључио њихову примјену.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 

Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, 

академик проф. др Снежана Савић.   
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Број: У-46/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                        

16. септембар 2020. године           УСТАВНОГ СУДА

                         

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Имајући у виду да оспорене смјернице нису могле 

постати дио правног поретка због чињенице њиховог 

необјављивања на прописан начин, а које је саставни дио 

материјализације правног акта, као елемента његове 

форме, исте нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

Одлука 

Број У-47/19 од 16. септембар 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

16. септембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 92. став 1. Закона о играма на срећу  („Службени 

гласник Републике Српске“ број 22/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „Joker Game“ д.о.о. Јеврејска бб из Бањалуке, засту-

пано по директору Млађану Животићу, поднијело је приједлог 

за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 92. 

став 1. Закона о играма на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 22/19) (у даљем тексту: Закон). 

Подносилац приједлога сматра да наведена одредба није у 

складу са чл. 50. и  66. став 2. Устава Републике Српске, те 

чланом 1. Протокола 12 уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода. Као разлог наводи да 

оспореном одредбом није дозвољено да играчи врше уплате за 

учествовање у интернет играма на срећу готовим новцем, него 

искључиво путем безготовинског пословања, чиме се 

ограничава слобода привређивања, промета роба и услуга и  

отежава и успорава привређивање супротно члану 50. Устава.  
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Подносилац приједлога сматра  да би Суд требао имати у виду 

одредбу члана 25. став 1. Закона о унутрашњем платном 

промету („Службени гласник Републике Српске бр. 52/12 и 

92/12), којом је прописано да се плаћања између учесника 

обављају безготовински, готовим новцем и обрачуном, те да за 

физичка лица као кориснике услуга нема ограничења начина 

уплата. Истиче се да услови прописани чланом 92. ст. 2. и 3. 

Закона о играма на срећу могу бити испуњени и ако се уплате 

врше готовином, а да се све трансакције могу контролисати. 

Предлаже се да Суд  утврди да оспорени члан 92. став 1. 

Закона о играма на срећу није у сагласности са Уставом 

Републике Српске. Такође се предлаже да Суд обустави 

примјену оспорене законске одредбе до доношења  одлуке. 

 У одговору на приједлог Народна скупштина Репуб-

лике Српске наводи да је приједлог у цијелости неоснован. 

Истиче се да се у приједлогу оспорена законска одредба и 

одредбе Устава  непотпуно тумаче. Наводи се да је одредбом 

члана 5. тачка 27. Закона о играма на срећу дефинисано да су 

интернет игре на срећу оне у којима се учествује путем 

глобалне интернет мреже преко персоналних рачунара, 

мобилних телефона и других сличних уређаја, што значи да 

нису као остале игре на срећу које су везане за одређени 

пословни простор, те је Законом прописано у којем се 

простору оне не могу приређивати. Како интернет игре на 

срећу  немају своје пословне просторе у којима се приређују, 

односно у којим је могућа физичка присутност играча, те како 

је ова врста игара на срећу једна од најтежих за контролисање 

у борби против прања новца и финансирања тероризма 

оспореном законском одредбом прописано је да  регистровани 

играч врши уплате електронским путем, тако да су видљиве 

одмах након безготовинске уплате. Наводи се да приређивачи 

интернет игара на срећу нису стављени у неповољнији 
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положај у односу на остала привредна друштва из разлога што 

је законодавац прописао другачији начин плаћања њихових 

услуга. Такође се наводи да незадовољство одређеним закон-

ским рјешењем може бити само предмет законодавне 

процедуре, а не и предмет оцјене уставности, као и да Уставни 

суд није надлежан за оцјену цјелисходности оспорених 

законских одредби. Предлаже се да Суд одбије приједлог као 

неоснован. 

 Оспореним чланом 92. став 1. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) прописано 

је да регистровани играч врши уплате за учествовање у 

интернет играма на срећу електронским путем тако да су 

видљиве тренутно након уплате, безготовински, путем без-

готовинског пословања, свог банковног рачуна или картице за 

безготовинско плаћање (кредитне или дебитне картице), путем 

електронских трансфера или посебних рачуна отворених у 

банци, као и на други законом прописан начин који омогућава 

електронско пословање.   

 Оцјењујући уставност оспорене одредбе Закона о 

играма на срећу Суд је имао у виду  одредбе члана 50. Устава, 

према којем се  економско и социјално уређење заснива на 

равноправности свих облика својине и слободном привре-

ђивању, самосталности предузећа и других облика привре-

ђивања у стицању и расподјели добити и слободном кретању 

робе, рада и капитала у Републици као јединственом при-

вредном простору, као и члана 66. став 2. Устава којом се 

гарантује, између осталог, једнакост пред законом и 

самосталност и једнак положај предузећа.  

 Такође, Суд је имао у виду да је чланом 1. Протокола 

12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода прописано да ће се свако право које закон 

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

политичком и другом увјерењу, националном или друштвеном 

поријеклу, повезаности с националном мањином, имовини, 

рођењу или другом статусу (став 1), те да јавне власти неће ни 

према коме вршити дискриминацију по основима као што су 

они поменути у ставу 1 (став 2).  

 У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе Суд је имао у виду и сљедеће одредбе Закона о играма 

на срећу којима је прописано: да су интернет игре на срећу 

игре на срећу у којима се учествује путем глобалне интернет 

мреже (ГИМ) преко персоналних рачунара, мобилних 

телефона и других сличних уређаја (члан 5. тачка 27), да се 

игре на срећу разврставају, између осталог, и на интернет игре 

на срећу  (члан 6. став 4),  да се лиценца  за приређивање 

интернет игара на срећу из члана 7. овог закона може дати 

правном лицу, које уз захтјев, између осталог, приложи и 

доказ о отвореном банковном рачуну преко којег ће се вршити 

трансакције приликом приређивања интернет игара на срећу и 

број рачуна (члан 85. став 7), да приређивач игара на срећу  

континуирано Министарству обезбјеђује приступ , између 

осталог, и за све уплате и исплате са виртуелног рачуна играча 

(члан 87. став 4. тачка 5), да се уплате и исплате у интернет 

играма на срећу, трансакције и финансијско пословање у 

интернет играма на срећу врше преко банковних рачуна 

приређивача отворених у банци са сједиштем у Републици или 

која има пословну јединицу у Републици (члан 89. став 1), да  

се уплате на рачун играчима, као и исплате играчима могу 

вршити само уколико је играч регистрован и посједује 

виртуелни рачун код приређивача (члан 92. став 2). 
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 Полазећи од наведених уставних и законских одредби 

Суд је оцијенио да оспорена  законска одредба није несагласна 

наведеним одредбама Устава, на које се указује приједлогом. 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да интернет игре 

на срећу у којима се учествује путем глобалне интернет мреже 

преко персоналних рачунара, мобилних телефона и других 

сличних уређаја нису као остале игре на срећу, с обзиром на то 

да интернет игре на срећу немају своје пословне просторе у 

којима се приређују, односно у којима је могућа физичка 

присутност играча, те како је ову врсту игара на срећу 

неопходно контролисати у борби против прања новца и 

финансирања тероризма, прописано је оспореном законском 

одредбом да регистровани играч врши уплате електронским 

путем, тако да су видљиве одмах након безготовинске уплате. 

Суд је оцијенио да приређивачи интернет игара на срећу нису 

стављени у неповољнији положај у односу на остала 

привредна друштва која приређују игре на срећу на други 

начин, пошто се једнакост у привређивању и положају на 

тржишту оцјењује према једнаким условима, у којима субјекти 

послују, а прописивање неједнаког положаја субјеката права 

могуће је у случају неједнаких услова, до које неједнакости 

долази усљед разлика и специфичности у средствима која се 

користе и контролишу у приређивању игара на срећу, као што 

је у овом  случају интернет, па је начин плаћања код игара 

путем интернета прилагођен специфичностима ове врсте игара 

на срећу. Незадовољство одређеним законским рјешењем 

може бити само предмет законодавне процедуре, а не и 

предмет оцјене уставности. Уставни суд, према члану 115. 

Устава није, надлежан за оцјену цјелисходности оспорених 

законских одредби. 
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 По оцјени Суда оспореном одредбом Закона не 

повређује се ни одредба члана 1. Протокола број 12 уз 

Европску конвенцију, којом је прописана општа и аутономна 

забрана дискриминације. Наиме, Европски суд за људска 

права дискриминацију означава као различит третман истих 

или сличних случајева када за то нема разумног и објективног 

оправдања, односно ако не постоји лигитиман циљ коме се 

тежи, или не постоји сразмјера (пропорционалност) између 

циља и начина на који се овај легитимни циљ жели постићи. 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да оспореним 

законским рјешењем, којим је прописан начин на који 

регистровани играч врши уплату за учествовање у интернет 

играма на срећу, не садржи наведена дискриминаторна огра-

ничења, јер је наведени начин плаћања исти за све регистро-

ване играче који врше уплату за учествовање у интернет 

играма на срећу, односно законодавац наведено није условио 

националном припадношћу, етничким поријеклом, језиком, 

нити било којем разликовању по основу личних својстава 

играча на срећу.  

 Захтјев предлагача да Суд, до доношења коначне 

одлуке, обустави примјену оспорене законске одредбе, Суд 

није разматрао, 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 одредбе општег, 

а не појединачног акта или радњи, који су предузети на основу 

аката чија се уставност и законитост оцјењује.  

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог 

рјешења.  
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 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-47/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                        

16. септембар 2020. године            УСТАВНОГ СУДА

                         

                                                           Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Oспореним законским рјешењем, којим је прописан 

начин на који регистровани играч врши уплату за уче-

ствовање у интернет играма на срећу, не садржи дискри-

минаторна ограничења, јер је наведени начин плаћања 

исти за све играче који врше уплату за учествовање у 

интернет играма на срећу, односно законодавац наведено 

није условио националном припадношћу, етничким поријек-

лом, језиком, нити било којем другом разликовању по основу 

личних својстава играча на срећу.  
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Рјешење 

Број У-66/19 од 16. септембар 2020. године 

               „Службени гласник Републике Српске“ број 97/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 

став 5.  и члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 16. септембра 2020. 

године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 2. став 1, члана 5. тач. 2. и 3, члана 9. став 2. 

и члана 11. став 3. Закона о радио-аматеризму у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 36/19). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности члана 3, члана 9. став 3, 

члана 11. ст. 2, 4, 5. и 6, члана 12, члана 13. и члана 18. ст. 

2. и 3. Закона из тачке 1. изреке.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Миленко Карапетровић из Градишке дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 2. став 1, члана 3, члана 5. тач. 2. 

и 3, члана 9. ст. 2. и 3, члана 11. ст. 2, 3, 4, 5. и 6, члана 12, 

члана 13. и члана 18. ст. 2. и 3. Закона о радио-аматеризму у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 36/19). У иницијативи се наводи да се оспореним одред-

бама Закона онемогућава, oдносно ограничава остваривање 
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права на слободу удруживања и окупљања, те права на 

слободу кретања која су, како  наводи давалац иницијативе, 

загарантована Европском  конвенцијом  за заштиту људских 

права и основних слобода, али и  Уставом Босне и Херце-

говине (члан II/3),  Уставом Републике Српске (чл. 30,  31. и  

тач. 1. до 3. Амандмана LVII на Устав, којим је допуњен члан 

49. Устава), те другим међународним документима који су 

саставни дио правног поретка Босне и Херцеговине. Обра-

злажући наведено у иницијативи се, између осталог, наводи да 

одредбе члана 2. став 1. Закона и члана 11. став  3. Закона 

ограничавају право на мирно окупљање, те слободу 

удруживања са другима и у вези с тим истиче да наведене 

одредбе обавезују радио-аматере да се удружују у Савез 

радио-аматера Републике Српске (у даљем тексту: Савез), као 

и да фаворизују Савез у односу на друга удружења радио-

аматера у Републици Српској. Ограничење права на слободу 

удруживања давалац иницијативе наводи и као разлог 

оспоравања одредби члана 5. тач.  2. и 3. и члана 9. став 2. 

Закона. Поводом оспоравања одредби члана 3,  члана 9. став 3, 

члана 11. ст. 2, 3, 4, 5. и 6,  члана 12, члана 13. став 1. и члана 

18. ст. 2. и 3. Закона давалац иницијативе не наводи разлоге 

уставно-правне природе за њихово оспоравање, већ само 

износи критички осврт на предвиђена рјешења и наводи да су 

те одредбе дискриминаторне, односно да одредбе члана 11. 

став 3. и члана 12. Закона ограничавају право на слободу 

кретања, и то не само страним држављанима него и грађанима 

Босне и Херцеговине који немају пребивалиште у Републици 

Српској. Поред наведеног, давалац иницијативе сматра да 

одредбе члана 2. став 1. и  члана 11. треба брисати, односно да 

одредбе члана 2. и члана 3. треба измијенити, те даје 

конкретне приједлоге како то треба учинити. Уз то, давалац 

иницијативе износи мишљење да дјеловање радио-аматера не 
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треба уређивати законом, већ искључиво подзаконским актом, 

на основу важећих закона којима је уређена област кому-

никација и телекомуникација, те удружења грађана и фон-

дације. Из наведених разлога предлаже да Суд оцијени 

уставност оспорених одредби Закона о радио-аматеризму у 

Републици Српској.                                          

 У одговору Народне скупштине Републике Српске 

наводи се, између осталог, да давалац иницијативе на 

неодговарајући и погрешан начин тумачи одредбе Устава на 

чије кршење се позива, Закона који оспорава, као и друге акте 

које наводи у образложењу иницијативе. У одговору се, 

такође, наводи да је уставни основ за доношење предметног 

закона садржан у тач. 6. и 8. Амандмана XXXII на Устав којим 

је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, те члану 3. 

Устава којим је прописано да Републици припадају све 

државне функције и надлежности осим оних које су Уставом 

Босне и Херцеговине пренесене на њене институције, као и да 

су разлози за доношење Закона садржани у потреби уређења 

ове материје, односно ради остварења општег интереса 

друштвене заједнице у области радио-аматеризма, радио-

технике, електронике, телекомуникација и информатике, као и 

у чињеници да не постоји важећи пропис који на јединствен 

начин уређује област радио-аматеризма у Републици Српској. 

Поред тога, у одговору се наглашава да  је Република над-

лежна да системски уреди општи интерес, као и обавезе и 

овлашћења Савеза радио-аматера Републике Српске и радио-

аматерских клубова, поступање радио-аматера и радио-

аматерских клубова у ванредним ситуацијама, као и друга 

питања од значаја за радио-аматеризам, односно да се ради о 

дјелатности која је од посебног интереса и као таква захтијева 

додатну регулативу и успостављање одређених правила 

поготову у случају пада других комуникацијских система гдје 
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би се овај систем могао злоупотријебити за ширење лажних 

вијести, дезинформација и нанијети несагледиве штете по 

имовину, животе и здравље људи.  Надаље, у одговору се 

наглашава да се овим законским рјешењима само дефинише 

појам Савеза радио-аматера Републике Српске у смислу 

дефиниције субјекта којем се даје јавно овлаштење, док се 

Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/01 и 42/05) 

дефинишу друга питања која се односе на само удружење. У 

одговору су оспорени и остали наводи даваоца иницијативе те 

закључено да је легитимно право законодавца да, у контексту 

свеобухватног оцјењивања друштвених прилика и потреба 

усвоји неопходно законодавство и у области радио-амате-

ризма, а да процјена о томе да ли су дата најадекватнија 

рјешења спада у домен законодавне политике и није у 

надлежности Уставног суда да цијени њихову оправданост.  

 Оспореним одредбама Закона о радио-аматеризму у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 36/19) прописано је: чланом 2. да је Савез радио-аматера 

Републике Српске (у даљем тексту: Савез) удружење радио-

аматерских клубова регистрованих на територији Републике 

Српске и физичких лица, самосталних лиценцираних радио-

аматера, власника аматерских радио-уређаја (став 1);  чланом 

3. да се Савезу повјеравају јавна овлашћења која врши 

самостално или путем радио-аматерских клубова у свом 

саставу, с циљем испуњења обавеза и дужности у ванредним 

ситуацијама (природне катастрофе, непогоде, ратно стање и 

друге ванредне околности), а ради очувања живота и здравља 

људи, општих јавних добара, као и добара од општег интереса; 

чланом 5. да су Савезу повјерена, између осталих, и сљедећа 

јавна овлашћења: издавање одобрења организаторима радио-

аматерских такмичења, скупова, стручних савјетовања и слич-
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них догађаја на територији Републике Српске (тачка 2) и да 

заприма захтјеве за обезбјеђивање дозволе и лиценце за 

аматерску радио-станицу, као и аматерску радио-станицу 

личног радио-аматера и доставља је на овјеру и упис у 

регистар издатих дозвола и лиценци надлежном органу (тачка 

3); чланом 9. да је радио аматер дужан да, уколико посједује 

радио-станицу или радио-станице, изврши пријаву матичном 

радио-клубу или Савезу са основним подацима о радио-

станици или радио-станицама (став 2) и да је радио-аматер 

дужан да води дневник аматерске радио-станице на начин да 

обезбјеђује трајан запис у писаном или електронском облику и 

који се чува двије године од дана уноса посљедњег уписа (став 

3); чланом 11. да су радио-аматери и радио-аматерски клубови 

који су регистровани и обављају дјелатност на територији 

Републике Српске чланови Савеза  (став 2), да радио-аматер 

који има мјесто пребивалишта у Републици Српској и има 

дозволу за обављање дјелатности радио-аматеризма може 

обављати дјелатност на територији Републике Српске уколико 

је учлањен у Савез или радио-аматерски клуб у Републици 

Српској (став 3), да Савез води регистар и евиденцију радио-

аматера и радио-аматерске опреме на територији Републике 

Српске (став 4), да податке из става 4. овог члана Савез једном 

годишње доставља Министарству и Министарству унутраш-

њих послова Републике Српске (став 5) и да министар доноси 

правилник којим се прописују садржај и начин вођења 

евиденције радио-аматера и радио-аматерске опреме (став 6); 

чланом 12. да чланови Савеза могу да буду и страни 

држављани, уколико искажу такав интерес и под условима 

прописаним овим законом (став 1) и да су страни држављани 

који бораве на територији Републике Српске дуже од 30 дана, 

а посједују дозволу за радио-станицу и аматерску радио-

станицу земље из које долазе, обавезни пријавити своје 
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присуство радио-клубу у мјесту боравка или Савезу (став 2); 

чланом 13. став 1. да радио-аматери и радио-аматерски 

клубови који нису чланови Савеза, а који имају потребу 

дјеловања на територији Републике Српске, могу користити 

радио-аматерску опрему Савеза, уз накнаду; чланом 18. став 2. 

да ће се новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казнити 

радио-аматер ако: не изврши пријаву радио-станице или 

станица и не води дневник аматерске радио-станице (члан 9. 

ст. 2. и 3) (тачка 1), захтјев за издавање дозволе или лиценце 

не поднесе преко радио-аматерског клуба или Савеза (члан 10. 

став 6) (тачка 2), обавља дјелатност на територији Републике 

Српске, а није члан Савеза или радио-аматерског клуба (члан 

11. став 3) (тачка 3), не поштује принципе свјетског радио-

аматерског кодекса, те опрему и дјелатност користи у сврху 

ширења дезинформација и панике код грађана (члан 14. ст. 1. 

и 2) (тачка 4), а ставом 3. овог члана да ће се новчаном казном 

од 200 до 500 КМ казнити: страни држављанин уколико у 

предвиђеном року не пријави своје присуство радио-

аматерском клубу или Савезу (члан 12. став 2) (тачка 1) и лица 

које повремено користе аматерске фреквенције без 

сагласности Управног одбора Савеза (члан 13. став 2) (тачка 

2).  

 Уставом Републике Српске утврђено је: да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, на гарантовању и 

заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима (члан 5. став 1. алинеја 1), да грађани имају право 

на мирно окупљање и јавни протест (члан 30), да је зајамчена 

слобода политичког организовања и дјеловања у складу са 

законом (члан 31), 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 
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остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и 

облигационе односе, заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, као и политику и 

мјере за усмјеравање развоја, те друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом (тач. 6, 8.  и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

68. Устава), да Народна скупштина Републике Српске  доноси 

законе, друге прописе и опште акте (члан 70. став 1. тачка 2), 

да се одређена управна овлашћења законом могу повјерити 

предузећима и другим организацијама (члан 97. став 4). 

 Чланом 11. Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода, прописано је, између осталог, да 

свако има право на слободу мирног окупљања и слободу 

удруживања с другима, као и да се за вршење ових права не 

смију постављати никаква ограничења, осим оних која су 

прописана законом и неопходна у демократском друштву у 

интересу националне безбједности или јавне безбедности, 

ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или 

морала, или ради заштите права и слобода других. 

 Закон о радио-аматеризму у Републици Српској, чије 

одредбе су оспорене, уређује статус радио-аматеризма у 

Републици Српској, обавезе, дужности и овлашћења Савеза 

радио-аматера Републике Српске и радио-аматерских клубова, 

поступање радио-аматера и радио-аматерских клубова у 

ванредним ситуацијама и друга питања која су у вези са 

дјелатношћу радио-аматеризма (члан 1). Законом је, надаље, 

прописано да Савез обједињава активности свих аматерских 

радио-клубова и самосталних чланова, радио-оператора који 

дјелују на територији Републике Српске, те да је циљ и 

обавеза Савеза остварење општих интереса друштвене зајед-
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нице у области радио-аматеризма, радио-технике, електро-

нике, телекомуникација и информатике (члан 2. ст. 2. и 3); да  

Савез има својство правног лица и обавља послове који су му 

повјерени овим законом, законом којим се уређује област 

комуникација и законом којим се уређује област заштите и 

спасавања, те да се на питања која нису уређена овим законом, 

на функционисање и рад Савеза примјењују прописи којима се 

уређује област удружења и фондација Републике Српске (члан 

4); да је радио-аматер физичко лице које је стручно оспо-

собљено за рад на аматерским радио-станицама и има положен 

стручни испит за одговарајући степен стручне оспособ-

љености и посједује лиценцу за коришћење аматерских радио-

станица (члан 10. став 1); да је радио-аматерски клуб удру-

жење грађана које оснивају радио-аматери у складу са 

прописима којима се уређује рад удружења регистрованих на 

територији Републике Српске и чија дјелатност се односи на 

област радио-аматерске службе  (члан 11. став 1). 

 Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/01 и 42/05) 

уређује оснивање, регистрација, унутрашња организација и 

престанак рада удружења и фондација. Овим законом је, 

између осталог, прописано да је удружење  сваки облик 

добровољног повезивања више физичких или правних лица 

ради унапређења или остваривања неког заједничког или 

општег интереса или циља, у складу са Уставом и законом, а 

чија основна сврха није стицање добити (члан 2. став 1), да се 

удружењу или фондацији може законом повјерити да у оквиру 

своје дјелатности врше јавна овлашћења (члан 8), те да се 

одредбе овог закона примјењују и на удружења и фондације 

чији је правни статус уређен посебним законом, осим уколико 

би то било у супротности са одредбама посебног закона (члан 

51. став 3).  
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 Полазећи од наведених одредаба Устава, а имајући при 

том у виду садржину навода даваоца иницијативе, Суд је 

утврдио да се оспорене одредбе члана 2. став 1, члана 5. тач. 2. 

и 3, члана 9. став 2. и члана 11. став 3. Закона не могу 

доводити у питање са становишта уставних одредби на које 

указује давалац иницијативе. Суд је, прије свега, утврдио да је 

право законодавног органа да процијени природу и значај, као 

и друштвену оправданост уређивања одређених односа, као и 

да та питања спадају у домен законодавне политике и да 

Уставни суд, у смислу члана 115. Устава, није надлежан да се 

упушта у оцјену оправданости и цјелисходности доношења 

наведеног закона. Поред тога, Суд је  утврдио да прописивање 

из наведених одредаба Закона није несагласно са уставним 

овлашћењима законодавца, нити Уставом зајамченим правима 

грађана. Наведено из разлога што је, по оцјени Суда, 

Република, на основу надлежности из Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 

овлашћена да својим прописом на системски начин уреди 

општи интерес, као и обавезе и овлашћења Савеза радио-

аматера  Републике Српске и радио-аматерских клубова, 

поступање радио-аматера и радио-аматерских клубова у 

ванредним ситуацијама, као и друга питања од значаја за ову 

област. Овлашћење законодавца да уреди област радио-

аматеризма као дјелатности од посебног интереса за Репуб-

лику, укључује и право да дефинише појам Савеза односно да 

одреди да је Савез удружење које обједињава радио-аматерске 

клубове регистроване на територији Републике Српске и 

физичких лица, самосталних лиценцираних радио-аматера, 

власника радио-аматерских уређаја, те да уреди однос између 

Савеза, радио-аматерских клубова и радио-аматера, као и да 

Савезу повјери одређена, таксативно наведена јавна овлаш-

ћења, која Савез врши самостално или путем радио-
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аматерских клубова у свом саставу. При томе, по оцјени Суда, 

одређена јавна овлашћења која, сагласно Закону, врши Савез 

представљају одређена овлашћења Републике, чије обављање 

се законом повјерава Савезу, који је чланом 4. став 1. истог 

закона дефинисан као правно лице.  

 У погледу навода даваоца иницијативе који се односе 

на питања оцјене цјелисходности оспорених законских рјеше-

ња, њихове примјене у пракси, као и приједлога за њихово 

другачије уређење, Суд је оцијенио да, сагласно одредбама 

члана 115. Устава, разматрање наведених питања није у 

надлежности Уставног суда.  

 Суд је, такође, оцијенио да нису основани наводи 

даваоца иницијативе да одредбе члана 2. став 1, члана 5. тач. 2. 

и 3. и члана 9. Закона доводе у питање остваривање права и 

слобода зајамчених чланом 11. Европске конвенције. Наиме, 

по оцјени Суда, наведеним законским одредбама којима је 

Савез радио-аматера Републике Српске одређен као посебан 

облик удружења, који има статус правног лица, и чије су 

обавезе и овлашћења уређени Законом с циљем обједињавања 

активности свих аматерских радио-клубова и самосталних 

чланова, радио-оператора који дјелују на територији Репуб-

лике Српске и то ради остваривања општих интереса друшт-

вене заједнице у области радио-аматеризма, радио-технике, 

електронике, телекомуникација и информатике нису сприје-

чени радио-аматери да се учлањују или формирају друге врсте 

удружења, јер оспорене одредбе, као ни закон у цјелини, не 

садрже овакву забрану.  

 Поводом оспоравања одредби члана 3, члана 11. ст. 2, 

4, 5. и 6, члана 9. став 3, члана 12, члана 13. став 1. и члана 18. 

ст. 2. и 3. Закона  Суд је утврдио да се у иницијативи не наводе 

уставноправни разлози оспоравања, већ да давалац ини-

цијативе износи критички осврт на рјешења садржана у 
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оспореним одредбама Закона, а уз то предлаже да се члан 3. 

Закона измијени на начин како је то наведено у иницијативи. 

С обзиром на то да се изнесеним наводима иницијативе не 

оспорава уставност, већ цјелисходност наведених законских 

рјешења и тражи њихова измјена, Уставни суд је, полазећи од 

своје надлежности утврђене чланом 115. Устава, оцијенио да 

није надлежан да одлучује о цјелисходности и измјени 

конкретних законских рјешења.  

 Паушалне наводе даваоца иницијативе да се прописи-

вањем из члана 11. став 3. и члана 12. Закона ограничава право 

на слободно кретање, које је како наводи, зајамчено 

Европском конвенцијом, те да одредбе чланова 9. став 3, члана 

13. и члана 18. Закона, супротно Европској конвенцији, садрже 

дискриминаторна ограничења, Суд није  разматрао из разлога 

што давалац иницијативе није навео конкретне одредбе ове 

конвенције које су, по његовом мишљењу, повријеђене у 

конкретном случају, нити је навео уставноправне разлоге 

оспоравања у овом дијелу, односно није образложио наводни 

основ дискриминације радио-аматера по којем су они 

дискриминисани у конкретном случају.  

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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. 
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Број: У-66/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                             

16. септембар 2020. године          УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                                    

                                                                         Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Законским одредбама којима су уређене обавезе и 

овлашћења Савеза радио-аматера није повријеђено уставно 

право на слободу мирног окупљања и слободу удруживања с 

другима будући да радио-аматери нису спријечени да се 

учлањују или формирају друге врсте удружења, јер оспорене 

одредбе, као ни закон у цјелини, не садрже овакву забрану.  
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Одлука 

Број У-51/19 од 30. септембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

30. септембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 72. став 2. у дијелу који гласи: "или у угоститељским 

објектима" Закона о играма на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 22/19). 

                                                        

O б р а з л о ж е њ е 

 

 "Joker Game" д.о.о Бања Лука, које заступа директор 

Млађан Животић поднијело је Уставном суду Републике 

Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 72. став 2.  

у дијелу који гласи: "или у угоститељским објектима" Закона о 

играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 

22/19), у односу на члан 5. став 1. ал. 4. и 5, члан 36. став 1. и 

чл. 50. и 66. Устава Републике Српске, те члан 1. Протокола 

број 12. Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода. Образлажући наведено предлагач цитира 

оспорену законску одредбу, а указује и на одредбу члана 68. 

став 1. истог закона, те закључује да се оспорено прописивање, 

које омогућава угоститељским објектима да приређују 

кладионичке игре путем самопослужних терминала за 
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спортско клађење, а без истих ограничења и обавеза које важе 

за кладионице, ставља угоститељске објекте у много 

повољнији положај на тржишту игара на срећу чиме се врши 

дискриминација легалних приређивача кладионичких игара. 

Поред тога, предлагач цитира одредбе члана 5. став 1. ал. 4. и 

5. и  чл. 50. и 66. став 2. Устава Републике Српске, те 

образлаже на који начин су, по његовом мишљењу, оспореним 

законским рјешењем повријеђени уставни принципи из 

наведених одредаба Устава. Уз то, предлагач указује  и на  

члан 36. ст. 1. и 7. Устава, којим је загарантована посебна 

заштита дјеце и малољетника, као и члан 12. Закона о играма 

на срећу који, како се наводи, заузима врло рестриктиван став 

о малољетницима и клађењу, забрањујући им не само клађење 

него и улазак у просторије кладионице и с тим у вези износи 

мишљење да је оспореним законским рјешењем, дакле 

рјешењем према којем се кладионичке игре могу приређивати 

путем самопослужних терминала за спортско клађење, између 

осталог, и у угоститељским објектима,  малољетним лицима 

омогућен приступ кладионичким играма чиме се  крши 

Уставом загарантована посебна заштита малољетника. С 

обзиром на изложено предлагач тражи да Суд утврди да 

оспорени члан Закона о играма на срећу у дијелу који гласи: 

"или у угоститељским објектима" није у сагласности са 

Уставом, те да до доношења коначне одлуке обустави прим-

јену оспореног члана предметног закона у наведеном дијелу.  

 У одговору на приједлог који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске оспорени су наводи из пријед-

лога као неосновани те је, између осталог, наведено да 

предлагач на непотпун начин тумачи одредбе Устава, као и 

Закон који оспорава. У одговору се, прије свега,  указује на  

одредбе чл.  68. и 72. Закона о играма на срећу које, како се 

наводи, прописују да само приређивачи који посједују лицен-
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цу за приређивање кладионичких игара могу да приређују те 

игре, и то у посебним пословним просторијама – клади-

оницама и путем самопослужних терминала за клађење који 

представљају посебан начин приређивања кладионичких ига-

ра, путем којих се не могу приређивати друге игре на срећу 

осим спортских клађења, те закључује да су неосновани 

наводи предлагача да су приређивачи кладионичких игара 

стављени у неповољнији положај од угоститељских објеката 

који приређују кладионичке игре из једноставног разлога што 

угоститељски објекти и не приређују игре на срећу. Поред 

наведеног, у одговору се наводи да могућност постављања 

самопослужних терминала за спортско клађење у угоститељ-

ске објекте није новина уведена важећим законом, те да је 

одредбом члана 77. став 2. Закона о играма на срећу 

("Службени гласник Републике Српске" број 111/12) било 

омогућено приређивачима кладионичких игара да, у угости-

тељске објекте, постављају самопослужне терминале за 

спортско клађење и да је ово законско рјешење било предмет 

оцјене уставности у предмету Уставног суда У-60/17 ("Служ-

бени гласник Републике Српске" број 48/18), којом приликом 

је  Суд одбио приједлог за утврђивање неуставности члана 77. 

став 2. у дијелу који гласи: "или у угоститељским објектима" 

Закона о играма на срећу ("Службени гласник Републике 

Српске" број 111/12) наводећи у образложењу да је пропи-

сивање услова, а тиме и посебних услова у погледу пословног 

простора за приређивање игара на срећу искључиво ствар 

законодавне политике коју Уставни суд, сагласно одредби 

члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује. Уз то, у 

одговору се наглашава и  опредјељење за посебном заштитом 

малољетних лица, те наводи да је у домену законодавчеве 

процјене цјелисходности да предметну материју нормира на 

начин да обезбјеђује најбољи баланс између права прире-
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ђивача игара на срећу да се овом дјелатношћу баве и обавезе 

друштва да предузме све да популацију малољетника, дакле 

особа без пословне способности, задржи у зони ван њеног 

дјелокруга.  

 Према оспореном члану 72. став 2. Закона о играма на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/19), 

приређивање кладионичких игара путем самопослужних 

терминала за спортско клађење врши се у кладионицама, 

аутомат клубовима, казинима или у угоститељским објектима.  

 Приликом разматрања навода из приједлога Суд је 

имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске у 

односу на које је оспорена уставност члана 72. став 2. у дијелу 

који гласи: "или у угоститељским објектима" Закона о играма 

на срећу утврђено: да се уставно уређење Републике темељи 

на владавини права и тржишној привреди (члан 5. став 1. ал. 4. 

и 5), да породица, мајка и дијете имају посебну заштиту (члан 

36. став 1), да се економско и социјално уређење заснива на 

равноправности свих облика својине и слободном привре-

ђивању, самосталности предузећа и других облика привре-

ђивања у стицању и расподјели добити и слободном кретању 

робе, рада и капитала у Републици као јединственом привред-

ном простору (члан 50) и да су људска права и слободе, 

једнакост пред законом, самосталност и једнак положај 

предузећа и других организација, уставни положај и права 

јединица локалне самоуправе основа и мјера овлашћења и 

одговорности републичких органа (члан 66. став 2).  

 Такође, Суд је имао у виду да Устав, у другим 

одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности оспорене законске одредбе, утврђује: 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 
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законом може прописати начин остваривања појединих права 

и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 

(члан 49. ст. 1. и 2),  да су средства буџета порези, таксе и 

други законом утврђени приходи (члан 62. став 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, правни 

положај предузећа и других организација, порески систем и 

друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом  

(тач. 6, 7. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава), те да Народна скупштина 

доноси законе, друге прописе и опште акте (члан 70). 

 Оцјењујући основаност разлога садржаних у пријед-

логу Суд је утврдио да се Законом о играма на срећу, чија 

одредба је приједлогом оспорена, уређује систем и услови 

приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, 

врсте игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез 

на добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и 

забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог 

закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 

1), те да  је овим законом, између осталог, прописано: да је 

приређивач ЈП "Лутрија Републике Српске" а.д. Бања Лука (у 

даљем тексту: Лутрија), односно друго правно лице које на 

основу лиценце и одобрења има право приређивања игара на 

срећу, да су кладионичке игре игре у којима се учесници, у 

складу са правилима игре, кладе на резултате различитих 

стварних спортских и других догађаја: клађење на резултате 

појединачних или групних спортских такмичења, клађење на 

успјех плесних, пјевачких, музичких и сличних такмичења и 

остала клађења (члан 5. став 1. тач. 4. и   25. подт. 1, 2. и 3); да 

у посебне игре на срећу спадају, поред осталих, и кладионичке 

игре (члан 6. став 1. тачка 3. подтачка 2); да је приређивање 

игара на срећу дјелатност од јавног интереса и искључиво 

право Републике Српске (у даљем тексту: Република), ако 
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овим законом није другачије одређено, које  остварује 

посредством Лутрије, те да право приређивања игара на срећу 

из члана 6. став 1. тач. 3) и 4) овог закона и класичне томболе 

могу стећи и друга привредна друштва на основу рјешења 

Владе или одобрења у складу са законом (члан 7. ст. 1, 3. и 5);  

да је лицу млађем од 18 година забрањено учествовање у 

играма на срећу из члана 6. став 1. овог закона, као и улаз у 

казина, играчнице, просторе у којима се приређује класична 

томбола, кладионице и аутомат клубове, те да провјеру ових 

чињеница, у случају сумње, врши приређивач увидом у личне 

исправе (члан 12. ст. 1, 2. и 3), да приређивање игара на срећу 

из члана 6. став 1. тач. 3) и 4) овог закона, поред Лутрије 

Републике Српске, могу обављати правна лица са сједиштем 

на територији Републике, чији оснивачи, односно одговорно 

лице нису осуђивани за кривична дјела, осим за кривична 

дјела из области саобраћаја, и ако испуњавају услове 

прописане овим законом (члан 15. став 1), да је за додјелу 

концесије, односно давање лиценце, правно лице обавезно да 

посједује минимални основни капитал у сљедећим износима: 

за приређивање кладионичких игара минимално 500.000 КМ 

(члан 16. став 1. тачка 3); да се за добијање и одржавање 

лиценце плаћа једнократна накнада за приређивање, између 

осталог, кладионичких игара на срећу 3.000 КМ по уплатном 

мјесту (члан 17. став 1. тачка 2); да се лиценца за приређивање 

кладионичких игара из члана 7. овог закона може дати 

правном лицу које, поред општих услова из чл. 16. и 17. став 1. 

тачка 2. овог закона, испуњава и посебне услове прописане 

овим законом и подзаконским актима донесеним на основу 

њега (члан 65. став 1); да се одобрење за приређивање 

кладионичких игара на срећу из члана 23. овог закона даје 

приређивачу који посједује лиценцу из члана 65. став 1. овог 

закона, за сваку пословну јединицу, односно кладионицу, и 
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који испуњава услове прописане овим законом и подзакон-

ским актима донесеним на основу њега, те да је уз захтјев за 

давање посебног одобрења из става 1. овог члана приређивач 

кладионичких игара дужан да приложи, поред осталог, доказ о 

власништву или праву коришћења простора у којем се 

приређују кладионичке игре, као и доказ о испуњености 

просторних и техничких услова за приређивање кладионичких 

игара у простору (члан 66. ст. 1. и 2. тач. 2. и 3), да се 

кладионичке игре приређују у посебним пословним просто-

ријама (кладионицама), те да пословни простор кладионице не 

може бити мањи од 20 м2, као и да министар, на приједлог 

директора Управе, доноси правилник којим прописује про-

сторне, техничке и информатичке услове и начин приређивања 

кладионичких игара на срећу  (члан 68. ст. 1, 2. и 7), да 

самопослужни терминали за клађење представљају посебан 

начин приређивања кладионичких игара, путем којих се не 

могу приређивати друге игре осим спортских клађења, те да се 

на услове и поступак добијања одобрења за приређивање 

кладионичких игара путем терминала за спортско клађење 

сходно примјењују одредбе члана 66. овог закона, као и да 

терминали за спортско клађење имају посебну наљепницу за 

означавање, коју даје Управа, уз накнаду од 20 КМ, на период 

од годину дана, те да за приређивање кладионичких игара 

путем терминала за спортско клађење приређивач плаћа 

накнаду из члана 70. овог закона за сваки терминал (члан 72. 

ст.1, 3, 6. и 7). 

 Полазећи од тога да Устав не садржи одредбе које 

непосредно уређују питања појединих врста дјелатности, 

Уставни суд сматра да је уставни основ за уређивање односа у 

области ове дјелатности садржан у тач. 6, 7. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

68. Устава. Из наведених уставних одредаба, по оцјени Суда, 
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произлази право Републике да, преко свог законодавног 

органа, уреди питања која се односе на појам и врсте игара на 

срећу, као и да утврди услове и начин обављања ове 

дјелатности. Наиме,  игре на срећу представљају област коју 

Република у јавном интересу уводи у правне оквире, да би се 

приређивањем игара на на срећу остварила средства као 

приход буџета Републике за финансирање законом утврђеног 

јавног интереса. У том смислу, по оцјени Суда, одређивање 

просторних услова за кладионичке игре односно услова које 

морају испуњавати пословне просторије у којима приређују 

кладионичке игре, као и пословног простора  у коме се могу 

приређивати кладионичке игре путем самопослужних терми-

нала за спортско клађење спада у домен законодавне политике 

и цјелисходности датог законског рјешења, које Уставни суд, 

сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан да 

оцјењује.  

 По оцјени Суда, наведеним чланом Закона о играма на 

срећу у оспореном дијелу не доводе се у питање уставна на-

чела владавине права и тржишне привреде, нити се ограни-

чавају слободно привређивање свим облицима својине и само-

сталност предузећа и других облика организовања, слободно 

предузетништво, једнака правна заштита свих облика својине, 

те самосталност и једнак положај предузећа и других 

организација, већ се уређују питања у погледу пословног 

простора у коме правна лица (приређивачи), која на основу 

лиценце и одобрења имају право приређивања кладионичких 

игара, могу приређивати кладионичке игре путем самопо-

служних терминала за клађење који представљају посебан 

начин приређивања кладионичких игара, путем којих се не 

могу приређивати друге игре осим спортских клађења. Такође, 

по оцјени Суда, наведени члан Закона у оспореном дијелу не 

доводи угоститељске објекте у повољнији положај на 
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тржишту игара на срећу у односу на кладионице, односно 

приређиваче кладионичких игара, из разлога што угости-

тељски објекти не приређују игре на срећу, већ само при-

ређивачи који посједују лиценцу и одобрење за приређивање 

кладионичких игара на срећу, и то у посебним пословним 

просторијама (кладионицама) и путем самопослужних терми-

нала за спортско клађење који се, осим у кладионицама, 

аутомат клубовима и казинима, могу поставити у угости-

тељским објектима. При томе, по оцјени Суда, наведено 

законско рјешење у оспореном дијелу не доводи у питање ни 

посебну заштита малољетних лица која је зајемчена чланом 

36. став 1. Устава с обзиром на то да је овом одредбом 

законодавац, сагласно свом уставном овлашћењу, уредио 

питања која се односе на пословни простор у коме се могу 

приређивати кладионичке игре путем самопослужних терми-

нала за спортско клађење, при чему је заштиту малољетника и 

поступање приређивача у случају сумње у пунољетност играча 

регулисао одредбама члана 12. Закона о играма на срећу које 

су обавезне за приређиваче без обзира на простор  у коме се 

игре на срећу приређују. 

 Наводе предлагача из којих произлази да је оспореним 

законским рјешењем повријеђен члан 1. Протокола 12 уз 

Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода којим је прописано да ће се свако право које закон 

предвиђа остварити без дискриминације по било ком основу 

као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вјероисповијести, 

политичком и другом увјерењу, националном или друштвеном 

поријеклу, повезаности с националном мањином, имовини, 

рођењу или другом статусу (став 1), те да јавне власти неће ни 

према коме вршити дискриминацију по основима као што су 

они поменути у ставу 1 (став 2), Суд није разматрао јер  се 

ради о паушалним наводима који не садрже образложење на 
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који начин су у конкретном случају нарушена заштићена 

права из овог члана Конвенције.  

        Захтјев предлагача да Суд, до доношења коначне одлуке, 

обустави примјену одредбе члана 72. став 2. Закона о играма 

на срећу, у оспореном дијелу, Суд није разматрао, с обзиром 

на овлашћења Уставног суда прописана 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 одредбе општег акта а не 

појединачног акта или радњи који су предузети на основу акта 

чија се уставност оцјењује.  

          На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове 

одлуке. 

          Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

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-51/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   

30. септембар  2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                     

                                                                      Мр Џерард Селман  
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 Oспорено законско рјешење по којем се клади-

оничарске игре могу приређивати и у угоститељским 

објектима не доводи у питање посебну уставну заштиту 

малољетних лица с обзиром на то да је овом одредбом 

законодавац уредио питања која се односе на пословни 

простор у коме се могу приређивати кладионичке игре, при 

чему је заштиту малољетника и поступање приређивача у 

случају сумње у пунољетност играча регулисао посебним 

одредбама које су обавезне за приређиваче без обзира на 

простор у коме се игре на срећу приређују. 
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Одлука 

Број У-53/19 од 30. септембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачка а), б) и д) 

Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној дана 30. 

септембра 2020. године, д о н и о  ј е    

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да чланови 6. и 11. Правилника о 

усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији редова 

вожње („Службени гласник Општине Прњавор“ бр. 33/17) 

нису у складу са Уставом Републике Српске и Законом о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“ број 47/17). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости чланова 2. тачка в) подтачка 1, члана 10. 

став. 2. тачка 4) и 21. став 1. тачка 4) Правилника о 

усклађивању, овјери, евидентирању  и регистрацији редова 

вожње („Службени гласник Општине Прњавор“ бр. 33/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предузеће за превоз путника и туризам „Јелић-Тоурс“ 

д.о.о. Прњавор поднијело је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 2. 

тачка в) подтачка 1, 6, 10 ст. 2. тачка 4), 11. и 21. ст. 1. тачка 4) 

Правилника о усклађивању, овјери, евидентирању  и реги-

страцији редова вожње („Службени гласник општине Прња-
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вор“ бр. 33/17), који је донио начелник општине Прњавор. У 

приједлогу се наводи да оспорене одредбе наведеног 

Правилника нису у сагласности са чланом 108. став 2. Устава 

Републике Српске и члановима 27 ст. 1. и 4, 31. ст. 1. и чл.32. 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 47/17). Истиче се 

да су члан 2. тачка в) подтачка 1. оспореног Правилника који 

декларише као стари ред вожње само редове вожње који су 

регистровани у текућем регистрационом периоду, те члан 6, 

који прописује да се усклађени редови вожње региструју сваке 

године за регистрациони период од 01. јуна текуће године до 

31. маја наредне године, у супротности са чланом 27. став 4. 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, 

којим је јасно прописано да се редови вожње у линијском 

превозу лица региструју на период од пет година. Наводи се да 

је и члан 11. став 1. оспореног Правилника који прописује да 

надлежно одјељење може да продужи рок важења реги-

строваних редова вожње за наредни регистрациони период без 

поступка усклађивања, уколико оцијени да нема потребе за 

усклађивањем редова вожње у наредном регистрационом 

периоду, у супротности са чланом 27. став 1. наведеног 

Закона, којим је  прописано да се усклађивање редова вожње 

обавезно врши једном годишње. Поред наведеног, по 

мишљењу подносиоца приједлога, прописивање као у члану 

10. став 2. тачка 4), члану 11. став 2. и 21. став 1. тачка 4), 

према којем је, уз утврђене редове вожње усаглашене са 

потребама корисника, превозник дужан доставити и саглас-

ност корисника (мјесних заједница, школа и предузећа) кроз 

чије подручје линија пролази, није у складу са Законом о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске, јер закон не 

предвиђа прилагање наведене сагласности. Такође, недо-

стављање наведене сагласности не може бити разлог за 
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брисање регистрованог реда вожње, с обзиром на то да су 

члановима 31. и 32. поменутог Закона прописани разлози за 

брисање реда вожње из регистра редова вожње легитимација 

за подношење захтјева и покретање поступка брисања реда 

вожње, односно појединих полазака из регистрованог реда 

вожње.       

 У одговору на приједлог који је Суду доставио 

начелник општине Прњавор истиче се да је оспореним 

одредбама Правилника обезбијеђен квалитетнији превоз, да се 

оспорене одредбе једнако односе на све превознике, те да 

незадовољство предлагача оспореним подзаконским рјешењи-

ма не може бити предмет оцјене уставности, јер се у 

конкретном случају ради о оправданости законодавне поли-

тике, односно оправданости и цјелисходности одлука јединице 

локалне самоуправе. С обзиром на то да је општина овлашћена 

да својим општим актом уреди организацију и начин обав-

љања јавног превоза лица и ствари на свом подручју, те да су 

оспореним одредбама правилника на темељу законом датих 

овлашћења ближе регулисани организација јавног превоза као 

и начин и услови за обављање истог, није дошло до повреде 

устава и закона како се то у приједлогу наводи, те се предлаже 

да Суд  приједлог одбије. 

 Правилник о усклађивању, овјери, евидентирању и 

регистрацији редова вожње („Службени гласник Општине 

Прњавор“ број 33/17) донио је начелник Општине Прњавор на 

основу члана 19. став 5. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 47/17) и члана 8. став 2. Одлуке о условима и 

начину организације јавног превоза лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Прњавор („ Службени 

гласник Општине Прњавор“ број 31/17). Овим Правилником 

прописан је начин и поступак усклађивања, овјере, евиденти-
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рања и регистрације редова вожње на општинским линијама 

приградског превоза на подручју Општине Прњавор, а 

Правилник се односи на редове вожње који се усклађују и 

региструју код Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције (у даљем тексту: надлежно одјељење). 

 Оспореним одредбама овог Правилника прописано је: 

ред вожње може бити декларисан као „стари ред вожње“ а то 

је регистрован ред вожње у текућем регистрационом периоду, 

који је овјерен од надлежног одјељења (члан 2. тачка в) 

подтачка 1); усклађени редови вожње у приградском 

саобраћају региструју се сваке године за регистрациони 

период од 1. јуна текуће године до 31. маја наредне године 

(члан 6);  уз захтјев превозник је дужан доставити сагласност 

корисника (мјесних заједница, школа и предузећа) кроз чије 

подручје линија пролази (члан 10. став 2. тачка 4);  уколико 

оцијени да нема потребе за усклађивањем редова вожње у 

наредном регистрационом периоду, надлежно одјељење може 

да продужи рок важења регистрованих редова вожње за 

наредни регистрациони период без поступка усклађивања, а о 

чему ће превозници бити писмено обавијештени до 1. 

фебруара текуће године (члан 11. ст.1); превозници су дужни 

уз захтјев и редове вожње за које траже продужење рока 

важења у наредном регистрационом периоду доставити 

документацију у складу са чланом 10. овог правилника, а до 1. 

априла текуће године (члан 11. ст. 2); евидентирање редова 

вожње врши се на основу поднесеног захтјева превозника до 1. 

априла текуће године уз прилагање сљедеће документације: 

сагласност корисника (мјесних заједница, школа и предузећа) 

кроз чије подручје линија пролази (члан 21. став 1. тачка 4).    
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 Суд је у поступку оцјењивања оспорених чланова 2 

тачка в) подтачка 1, чл. 6, 10. став 2. тачка 4), чл. 11. и 21. став 

1. тачка 4) Правилника о усклађивању, овјери, евидентирању  

и регистрацији редова вожње („Службени гласник Општине 

Прњавор“ бр. 33/17) имао у виду да је чланом 102. став 1. 

тачке 2. и 6. Устава Републике Српске утврђено да општина 

преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује 

обављање комуналних дјелатности и извршава законе, друге 

прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено 

општини, те обезбјеђује извршавање прописа и општих аката 

општине, као и да је чланом 108. Устава Републике Српске 

утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом.   

 Такође, Суд је имао у виду да је чланом 18. тачка 2) 

подтачка 2. Закона о локалној самоуправи („ Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) прописано да 

самосталне надлежности јединице локалне самоуправе 

обухватају и уређење и обезбјеђење обављања комуналних 

дјелатности и, између осталих, и јавни превоз лица у градском 

и приградском саобраћају, а чланом 82. став 3. истог закона је 

прописано да градоначелник, односно начелник доноси 

одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, закључке, 

планове и програме. Такође, Суд је узео у обзир да су 

одредбама чл. 1. и чл. 2. ст. 1. тач. ј) Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

124/11 и 100/17) утврђене комуналне дјелатности од посебног 

јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног 

интереса, те да се као комунална дјелатност од посебног јавног 

интереса у смислу овог закона сматра јавни превоз лица у 

градском и приградском саобраћају. Према члану 6. ст. 1. 

тачка а) истог закона, јединица локалне самоуправе обез-
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бјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, а 

својом одлуком детаљније прописује услове и начин обављања 

комуналних дјелатности.  

 Поред тога, приликом оцјене уставности и законитости 

оспореног правилника, Суд је имао у виду да су Законом о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 47/17) уређени услови за 

вршење превоза лица и ствари у друмском саобраћају као 

јавни превоз и превоз за властите потребе и начин вршења 

превоза, регистрација редова вожње, рад аутобуских станица и 

терминала градског, односно приградског превоза лица, рад 

станица техничког прегледа возила на територији Републике 

Српске и инспекцијски надзор (члан 1). Одредбама овог 

закона које су релевантне у конкретном случају, прописано је: 

јединица локалне самоуправе посебним прописом у складу са 

овим законом и прописима донесеним на основу њега уређује 

превоз лица и ствари на својој територији, а посебно начин, 

организацију и услове за вршење јавног превоза лица и ствари, 

а надлежни орган за доношење прописа из става 1. овог члана 

је скупштина јединице локалне самоуправе (члан 3. ст. 1. тачка 

1) и ст. 2); јавни превоз  лица врши се као линијски и ван-

линијски, а линијски превоз лица је превоз који се обавља на 

аутобуској линији по утврђеном и регистрованом реду вожње 

и објављеној цијени ( члан 17. ст. 1. и чл. 18 ст. 1);  

регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основу 

спроведеног поступка јавног усклађивања редова вожње, а 

усклађивање редова вожње је поступак ради успостављања 

регистра редова вожње аутобуских линија на основу 

прописаних правила и процедура (члан 19. ст. 1. и 2); поред 

поступка јавног усклађивања из става 1. овог члана, ред вожње 

аутобуских линија може да се региструје на основу јавног 

позива или спроведеног поступка додјеле концесије у складу 
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са законом који уређује област концесија (члан 19. ст. 3); 

начелник, односно градоначелник јединице локалне само-

управе доноси акт којим се прописују начин, критеријуми и 

поступак усклађивања и регистрације редова вожње, образац и 

садржај регистра редова вожње за превоз лица на територији 

јединице локалне самоуправе (члан 19. ст. 5); усклађивање и 

регистрацију реда вожње у линијском превозу лица на 

територији јединице локалне самоуправе врши надлежни 

орган те јединице, а орган надлежан за регистрацију редова 

вожње дужан је да води регистар редова вожње на начин 

прописан у члану 19. ст. 4. и 5. овог закона (члан 25. ст. 2. и 5);  

усклађивање и регистрација редова вожње обавезно се врши 

једном годишње (члан 27. ст. 1); поступак усклађивања и 

регистрације редова вожње покреће се посредством јавног 

огласа објављеног у средствима јавног информисања и на 

интернет страници органа надлежног за регистрацију редова 

вожње, најкасније до 1. фебруара за текућу годину (члан 27. 

ст. 2); поступак усклађивања и регистрације реда вожње 

сматра се окончаним доношењем коначног рјешења о 

регистрацији реда вожње, најкасније до 31. маја за текућу 

годину (члан 27. ст. 3); ред вожње у линијском превозу лица 

региструје се на период од пет година (члан 27. ст. 4); ако 

усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене потребе 

корисника превоза на територији јединице локалне само-

управе, а након завршеног поступка усклађивања редова 

вожње, на захтјев заинтересованог превозника, градоначелник, 

односно начелник јединице локалне самоуправе може 

рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља превоз (члан 

30. ст. 4); рјешење из става 4. овог члана важи до завршетка 

поступка наредног усклађивања и регистрације редова вожње 

на подручју јединице локалне самоуправе (члан 30. ст. 5); ред 

вожње, односно поједине поласке из регистрованог реда 
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вожње, брише надлежни орган за регистрацију редова вожње 

из регистра редова вожње ако превозник не почне да врши 

линијски превоз лица по регистрованом реду вожње у року од 

пет дана од дана његовог ступања на снагу, обустави превоз 

лица у линијском превозу по регистрованом реду вожње у 

трајању од пет дана од узастопно, односно дуже од десет дана 

у више различитих интервала, не изврши наложене управне 

мјере инспекцијских органа и настави да врши линијски 

превоз лица супротно регистрованом реду вожње, поднесе 

захтјев за брисање реда вожње који је регистровао из регистра 

и престане да испуњава услове из члана 6. или услове из члана 

9. став 1. тачка 1) подтачка 1. и ст. 2, 3. и 4. овог закона  (члан 

31. ст. 1); надлежни орган за регистрацију редова вожње 

доноси рјешење којим се из регистра редова вожње брише ред 

вожње, односно поједини полазак из регистрованог реда 

вожње, као и кооперант са реда вожње (члан 31. став 2); 

поступак брисања реда вожње, односно појединих полазака из 

реда вожње, као и брисање коопераната са реда вожње ако не 

одржава ред вожње или поједине поласке из реда вожње 

покреће саобраћајни инспектор или други надлежни контрол-

ни орган подношењем захтјева надлежном органу из члана 31. 

став 1. овог закона (члан 32).    

 Полазећи од наведених уставних и законских одредби, 

Суд је утврдио да је јединица локалне самоуправе надлежна да 

својим општим актом уреди начин, организацију и услове 

јавног превоза лица и ствари на својој територији. У оквиру 

тога је и овлашћење да доноси акт којим се прописују начин, 

критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова 

вожње, образац и садржај регистра редова вожње за превоз 

лица на територији јединице локалне самоуправе. Сходно 

наведеном Суд је утврдио да је начелник Општине Прњавор 

поступио у границама наведених уставних и законских 
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овлашћења када је донио оспорени правилник којим је уредио 

наведена питања на подручју општине Прњавор. Начин на 

који су оспореним члановима 2. тачка в) подтачка 1, чл. 10. 

став. 2. тачка 4) и 21. став 1. тачка 4) прописани поједини 

критеријуми и поступак усклађивања и регистрације редова 

вожње а у оквиру којег и документација коју је превозник 

дужан доставити уз захтјев за усаглашавање утврђених редова 

вожње, односно приложити уз захтјев за евидентирање редова 

вожње, по оцјени Суда, представља одраз цјелисходне про-

цјене доносиоца овог акта и није у домену уставносудске 

контроле. Наиме, оцјена оправданости и цјелисходности 

рјешења садржаних у овим оспореним одредбама Правилника, 

према члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда 

Републике Српске. 

 Истовремено, Суд је оцијенио да члан 6. Правилника о 

усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији редова 

вожње („Службени гласник Општине Прњавор“ бр. 33/17), 

који прописује да се усклађени редови вожње у приградском 

саобраћају региструју сваке године за регистрациони период 

од 1. јуна текуће године до 31. маја нередне године није у 

складу са Уставом Републике Српске и Законом о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 47/17). Како је чланом 27. став 4. 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 47/17) прописано 

да се ред вожње у линијском превозу лица региструје на 

период од пет година, начелник Општине Прњавор је 

прописивањем као у оспореном члану 6. Правилника изашао 

из законских оквира, а чињеница да оспорена одредба није у 

складу 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. 
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 Такође, Суд је оцјенио да члан 11. Правилника о 

усклађивању, овјери, евидентирању и регистрацији редова 

вожње („Службени гласник Општине Прњавор“ бр. 33/17), 

којим је прописано да уколико оцијени да нема потребе за 

усклађивањем редова вожње у наредном регистрационом 

периоду, надлежно одјељење може да продужи рок важења 

регистрованих редова вожње за наредни регистрациони 

период без поступка усклађивања, о чему ће превозници бити 

писмено обавијештени до 1. фебруара текуће године, те да су 

превозници дужни уз захтјев и редове вожње за које траже 

продужење рока у наредном регистрационом периоду 

доставити документацију у складу са чланом 10. овог 

правилника до 1. априла текуће године, није у складу са 

Уставом Републике Српске и Законом о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 47/17). Како је чланом 27. став 1. Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 47/17) прописано да се 

усклађивање и регистрација редова вожње обавезно врши 

једном годишње, Суд је оцијенио да оспорени члан 11. 

Правилника није у сагласности са законом, чиме су исто-

времено нарушене уставне гаранције из члана 108. став 2. 

Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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. 
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Број: У-53/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             

30. септембар 2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                    

                                                                     Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Неуставност оспорених одредаба нормативног акта 

локалне заједнице, којим се уређује усклађивање и реги-

страција редова вожње у приградском превозу на подручју 

општине, није у сагласности са Уставом с обзиром на 

чињеницу да је доносилац контролисаног акта регулисањем 

ове материје изашао из законом одређених оквира, чиме је 

дошло до повреде уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-58/19 од 30. септембра 2020. године 

  „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. септембра 2020. 

године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 61. став 3. Закона о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање сагласности члана 61. став 3. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) са чл. 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25. и чланом 39. став 

5. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

1/16 и 66/18), те чланом 1. став 2. и чланом 2. Закона о 

забрани дискриминације („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ бр. 59/09 и 66/16). 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Мирослав Јањић из Теслића дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 61. став 

3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16). Давалац иницијативе сматра да оспорена 

законска одредба, којом је прописано да радни однос заснован 

на одређено вријеме не може да прерасте у радни однос на 

неодређено вријеме, није у сагласности са чланом 10. Устава 

Републике Српске, чланом 1. став 2. и чланом 2. Закона о 

забрани дискриминације, те чл. 19. до 25. и чланом 39. став 5. 

Закона о раду. Истиче се да је у члану 61. став 3. Закона 

питање прерастања радног односа на одређено у радни однос 

на неодређено вријеме регулисано другачије него у члану 39. 

став 5. Закона о раду, због чега су оспореним прописивањем 

радници локалне самоуправе доведени у неравноправан 

положај у односу на друге раднике, док је послодавцу 

омогућено понашање које је у супротности са позитивним 

прописима. Указујући на одређен појединачан случај примјене 

оспорене законске одредбе, давалац иницијативе предлаже да 

Суд утврди њену несагласност са  Уставом, Законом о забрани 

дискриминације и Законом о раду. 

 У одговору који је Народна скупштина Републике 

Српске доставила Суду оспорени су наводи из иницијативе те 

је истакнуто да се оспорено законско рјешење подједнако 

односи на све службенике у јединицама локалне самоуправе, 

због чега није дошло до повреде гаранција из члана 10. Устава, 

као и да давалац иницијативе на непотпун и погрешан начин 

тумачи одредбе Устава. У одговору је наглашено да је намјера 

законодавца била да осигура да се радни однос у јединицама 
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локалне самоуправе заснива на неодређено вријеме, уз 

таксативно прописивање случајева када се исти може 

засновати на одређено вријеме, а све у циљу несметаног 

функционисања и извршавања послова јединица локалне 

самоуправе, те се у вези са наведеним указује на рјешења овог 

суда број: У-21/11 од 4. јула 2012. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 70/12) и број: У-1/17 од 20. децембра 

2017. године („Службени гласник Републике Српске“ број 

2/18). У одоговору се, такође, наводи да Уставни суд, на 

основу члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује међу-

собну усаглашеност закона, а да незадовољство одређеним 

законским рјешењем не може бити предмет оцјене уставности. 

Законодавац сматра да је оспорено прописивање оправдано и у 

општем интересу, те због свега наведеног предлаже да Суд 

дату иницијативу не прихвати. 

 Оспореним чланом 61. став 3. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) (у даљем 

тексту: Закон) прописано је да радни однос заснован на 

одређено вријеме не може да прерасте у радни однос на 

неодређено вријеме.    

 У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је 

имао у виду да је Уставом  Републике  Српске утврђено: да 

свако има право на рад и слободу рада, те да запосленима 

може престати радни однос противно њиховој вољи на начин 

и под условима који су утврђени законом и колективним 

уговором (члан 39. ст. 1. и 4), да се слободе и права остварују, 

а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим 

када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање 

појединих од њих утврђују законом, те да се законом може 

прописати начин остваривања појединих права и слобода само 

када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 
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2), да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, радне 

односе, социјално осигурање и друге облике социјалне 

заштите (тачка 12. Амандмана XXXИИ на Устав којим је 

замијењен члан 68. Устава), као и да се систем локалне 

самоуправе уређује законом (члан 102. став 2). 

 Такође, Суд је узео у обзир да је чланом 10. Устава, у 

односу на који давалац иницијативе оспорава одредбу члана 

61. став 3. 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 припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко или друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство. 

 На основу наведених уставних овлашћења Законом су 

на цјеловит начин уређена начела дјеловања службеника, 

њихова права и дужности, неспојивост и сукоб интереса, врсте 

радних мјеста, трајање радног односа, планирање и поступак 

запошљавања, премјештај службеника због потреба рада, 

стручно оспособљавање и усавршавање, напредовање у 

служби, престанак радног односа и престанак потребе за 

радом службеника, као и друга питања од значаја за 

службенике и намјештенике у органима јединица локалне 

самоуправе. Овим законом је, између осталог, прописано: да 

се радни однос у градској, односно општинској управи 

заснива, по правилу, на неодређено вријеме, а исти може да 

престане само у законом предвиђеним случајевима (члан 60), 

да се, изузетно од члана 60. став 1. овог закона, радни однос 

може засновати и за вријеме чије трајање је унапријед 

одређено (радни однос на одређено вријеме): ради замјене 

одсутног службеника до његовог повратка, због привремено 

повећаног обима посла, најдуже до шест мјесеци у току једне 



402 
 

календарске године, ради обуке приправника док траје 

приправнички стаж, за рад на пројекту чије је трајање 

унапријед одређено, до завршетка пројекта, а најдуже 60 

мјесеци и са незапосленим коме до испуњења једног од услова 

за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет 

година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о 

пензијском и инвалидском осигурању (члан 61. став 1). 

 Имајући у виду да је законодавац овлашћен да у 

оквиру уређивања и обезбјеђивања радних односа предвиди и 

трајње радног односа, те да у оквиру тога утврди случајеве 

када је оно унапријед ограничено, то оспорена одредба члана 

61. став 3. Закона није, по оцјени Суда, несагласна с Уставом. 

Наведено прописивање, у суштини, подазумијева престанак 

радног односа протеком времена на који је радни однос 

заснован, што је сагласно принципу из члана 39. став 4. 

Устава. Да ли ће законодавац престанак радног односа 

уредити у оквиру једног или више закона, те да ли ће његов 

престанак за различите категорије запослених бити уређен на 

исти или различит начин, питање је законодавне политике, о 

чему, према члану 115. Устава, овај суд није надлежан да 

одлучује. Разлика у начину на који оспорена законска одредба 

и Закон о раду уређују предмет радног односа закљученог на 

одређено вријеме, не представља основ за утврђивање 

неуставности ове одредбе.              

 Оспорени члан 61. став 3. Закона, по оцјени Суда, није 

у несагласности  ни са чланом 10. Устава, јер се односи на сва 

лица која су у градској, односно општинској управи засновала 

радни однос за вријеме чије је трајање унапријед одређено. 

Уставни принцип једнакости из члана 10. Устава не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу те ријечи, већ 

гарантује једнакост грађана који се налазе у истим или 

сличним правним ситуацијама.  
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 Према члану 115. Устава није у надлежности овог суда 

да оцјењује сагласност оспореног законског прописивања са 

одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 1/16 и 66/18) јер се ради о актима истог доносиоца 

који имају једнаку правну снагу, нити је у његовој надле-

жности да цијени усаглашеност оспорене одредбе са законима 

које је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херце-

говине, те тако ни са Законом о забрани дискриминације 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/09 и 66/16). 

 Према оцјени Суда, у смислу члана 115. Устава, нису 

од уставноправног значаја наводи којима се указује на 

посљедице примјене оспорене законске одредбе у појединач-

ном случају.   

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-58/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      

30. септембар  2020. године                        УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                      

                                                                    Мр Џерард Селман  
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 Да ли ће законодавац престанак радног односа 

уредити у оквиру једног или више закона, те да ли ће његов 

престанак за различите категорије запослених бити уре-

ђен на исти или различит начин, питање је законодавне 

политике, о чему Уставни суд није надлежан да одлучује. 

 Уставни суд због своје ненадлежности неће прихва-

тити иницијативу за покретање поступка усаглашености 

нормативних аката једнаке правне снаге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405 
 

Одлука 

Број У-67/19 од 30. септембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 60. 

став 1. тач. а), б) и д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

30. септембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да чланови 8, 9. и 11. Уредбе о условима 

за давање сагласности ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. 

Бања Лука за оснивање привредног друштва за приређивање 

игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/19) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, 

Законом о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19) и Законом о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08). 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 3. став 1. тачка 4. Уредбе о условима 

за давање сагласности ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. 

Бања Лука за оснивање привредног друштва за приређивање 

игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/19). 

 Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности 

члана 2. став 3. Уредбе о условима за давање сагласности 

ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука за оснивање 

привредног друштва за приређивање игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/19) са 
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члановима 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Mozzart“ д.о.о. и „Joker Game“ д.о.о, оба из Банје Луке, 

поднијели су Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) приједлог и допуну приједлога за оцјењивање 

уставности и законитости члана 2. став 3, члана 3. став 1. тачка 

4, те чл. 8, 9. и 11. Уредбе о условима за давање сагласности 

ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука за оснивање 

привредног друштва за приређивање игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/19). 

Када је ријеч о наводима којима се оспорава уставност 

и законитост прописивања из чл. 8, 9. и 11. Уредбе, 

предлагачи истичу да је исто у супротности са уставним 

начелима из члана 5. став 1. ал. 4. и 5, те чл. 50, 52, 53. и 54. 

Устава, као и чл. 3. и 4. Закона о концесијама („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 59/13 и 16/18). Имајући у виду 

да члан 8. став 2. оспорене уредбе, поред минималних услова 

за избор најбољег понуђача, прописује додатне услове и 

критеријуме, као и да члан 11. ст. 4. и 5. Уредбе даје предност 

понуђачу који у саставу сопственог капитала или крајњег 

оснивача има државни капитал, односно који учествује у 

пројекту приређивања игара на срећу са најмање једном 

државном лутријом, предлагачи су мишљења да су наведене 

одредбе Уредбе у супротности са чл. 50. и 54. Устава, јер гуше 

слободну конкуренцију и враћају принципе централне планске 

привреде. Такође, оспорено прописивање није у сагласности 

са чл. 3. и 4. Закона о концесијама, а у вези са чланом 6. став 1. 

тачка е) истог закона. С обзиром на то да је предметна 

дјелатност од општег друштвеног интереса, Влада је била у 
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обавези да обезбиједи транспарентност поступка избора 

најбољег понуђача, те стимулативан оквир за привлачење 

страних и домаћих инвестиција. Напротив, оспореним пропи-

сивањем Лутрији Републике Српске је обезбијеђен монопол-

ски положај у сектору приређивања електронских игара на 

срећу, те фаворизован положај страних у односу на домаћа 

привредна друштва која се баве овом дјелатношћу, смањење 

пореских приноса, одлив девиза, застој у развоју знања и 

технологија, као и смањење броја запослених у овој области. 

Не тражећи оцјену уставности члана 7. Закона о играма на 

срећу, предлагачи елаборирају да је монопол Лутрије 

омогућен прописивањем из наведене законске одредбе.  

 У допуни приједлога се истиче да поступак избора 

најбољег понуђача прописан оспореном Уредбом није у 

сагласности са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14) и Законом о 

концесијама. У прилог оваквим наводима истиче се да је 

прописивање из члана 2. став 3. Уредбе у супротности са чл. 4. 

и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 39/14), јер прописује да избор најбољег 

понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за 

приређивање игара на срећу не представља поступак јавне 

набавке.  

 Такође, предлагачи су становишта да појединачан 

поступак избора најбољег понуђача, који је предмет 

Обавјештења Лутрије бр: 4091-01/19 од 9. септембра 2019. 

године, није спроведен сагласно члану 70. став 3.  и члану 103. 

Закона о јавним набавкама, те члану 23. Закона о концесијама, 

јер Одлука о избору најбољег понуђача, у конкретном случају, 

не садржи одредбе о правном лијеку, броју запримљених 

понуда, детаљно образложење разлога за избор, а иста није 

објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“. С 
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обзиром на то да оспорена уредба не садржи одредбе које се 

тичу правне заштите понуђача, предлагачи сматрају да је иста 

у супротности са чланом 54. Устава. Исто тако, предлагачи 

наводе да Уредба у члану 3. став 1. тачка 4. прописује 

супротно одредби члана 7. став 4. Закона о играма на срећу, 

јер дефинише да искључиво једно привредно друштво може 

имати статус понуђача на јавном позиву, док из наведене 

законске одредбе произлази да на овом позиву може 

учествовати више привредних друштава. 

 У одговору који је Суду доставила Влада Републике 

Српске истиче да су наводи предлагача у односу на Закон о 

играма на срећу нетачни, да Република право приређивања 

свих игара на срећу остварује посредством Лутрије Републике 

Српске, да се игре на срећу у касинима приређују на основу 

рјешења Владе о додјели концесије, која се додјељује у складу 

са Законом о играма на срећу, а само супсидијарно у складу са 

прописима којима се уређује област концесија, док се 

класична томбола, кладионичарска игре, игре на срећу на 

аутоматима и интернет игре на срећу, приређују на основу 

одобрења тј. лиценце Министарства. У овом смислу, 

Република директно на основу Закона, а посредством Лутрије 

Републике Српске, може да приређује све игре на срећу. 

Лутрија Републике Српске, на основу закона, а не путем 

концесије, самостално или путем заједничког привредног 

друштва у којем има најмање 51% учешћа у капиталу и 

одлучивању друштва, обавља приређивање игара на срећу, 

због чега је примјена Закона о концесијама у овом дијелу 

искључена. У одговору се, надаље, истиче да је Република, с 

циљем обављања дјелатности приређивања игара на срећу, 

основала Јавно предузеће „Лутрија Републике Српске“ а.д. 

Бања Лука, те су у овом дијелу релевантне одредбе Закона о 

јавним предузећима „Службени гласник Републике Српске“ 
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бр. 75/04 и 78/11) које прописује да се јавно предузеће оснива 

ради обављања дјелатности од општег интереса (члан 2. став 1. 

овог закона), те да јавна предузећа послују у складу са 

посебним правилима са циљем заштите имовине Републике и 

општег интереса. Наводи се да Република има 96% удјела у 

власништву Лутрије Републике Српске, те се указује на 

садашње законско рјешење које омогућава да Република 

остварује дјелатност приређивања игара на срећу, путем овог 

јавног предузећа, а које приређује игре на срећу самостално 

или у сарадњи са другим привредним друштвима путем 

формирања заједничког привредног друштва, уз претходну 

сагласност Владе у форми уредбе. Услови под којима Влада 

даје предметну сагласност прецизирани су Законом о играма 

на срећу. Према наводима из одговора, овакво рјешење 

представља законски основ за доношење оспорене Уредбе, 

чијим су чл. 8, 9. и 11. прописани услови за давање саглас-

ности Лутрији Републике Српске за оснивање заједничког 

привредног друштва за приређивање игара на срећу. Пред-

метна уредба је донесена на основу Закона о играма на срећу, 

док је прописивање услова, њихове висине, ствар сврсисходне 

процјене њеног доносиоца, те не може бити предмет 

уставносудске контроле. Како прописани услови омогућавају 

јемство да ће изабрани партнер имати квалитет неопходан за 

унапређење релевантне дјелатности, неосновани су наводи 

предлагача према којима овакво прописивање ограничава 

слободу предузетништва из члана 52. Устава. Такође је 

неосновано позивање предлагача на одредбе Закона о јавним 

набавкама с обзиром на то да тај закон под јавном набавком 

подразумијева набавку робе и услуга, док оспорена Уредба не 

уређује ову материју. С обзиром на изложено доносилац 

оспорене уредбе предлаже да Суд одбије поднесени приједлог.     
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 Оспорену Уредбу број: 04/1-012-2-1574/19 донијела је, 

27. јуна 2019. године, Влада Републике Српске на основу 

члана 7. став 9. Закона о играма на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 22/19) и члана 43. ст. 1. и 2. Закона о 

Влади Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 118/08).  

 Оспореним чланом 2. Уредбе прописано је да поступак 

из ст. 1. и 2. овог члана не представља поступак јавне набавке. 

 Суд констатује да је ставом 1. овог члана Уредбе 

утврђено је да Јавно предузеће “Лутрија Републике Српске” 

а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Лутрија) врши избор најбољег 

понуђача за оснивање заједничког привредног друштва за 

приређивање игара на срећу путем јавног позива, док је у 

ставу 2. прописано да поступак избора најбољег понуђача за 

сарадњу путем оснивања заједничког привредног друштва за 

приређивање игара на срећу, у коме Лутрија има најмање 51% 

учешћа у капиталу и одлучивању, спроводи Лутрија, у 

поступку јавног надметања, у складу са Законом о играма на 

срећу и овом уредбом. 

 Оспореним чланом 3. став 1. тачка 4. Уредбе је 

прописано да је понуђач привредно друштво које учествује у 

поступку избора по јавном позиву. 

 Оспореним чланом 8. Уредбе прописано је: да Лутрија 

расписује међународни јавни позив за избор најбољег 

понуђача за сарадњу путем формирања ЗПД за приређивање 

игара на срећу и стицање до 49% удјела у том привредном 

друштву, уз испуњење услова предвиђених овом уредбом и 

јавним позивом, да поред минималних услова одређених овом 

уредбом, Лутрија у јавном позиву може предвидјети додатне 

услове и критеријуме за избор најповољнијег понуђача, да 

јавни позив садржи контакт податке Лутрије, предмет јавног 

позива, рок за предају понуда, адресу на коју се достављају 
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понуде, језик и писмо на коме понуде морају бити сачињене, 

обавезу понуђача да доставе банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, која мора бити безусловна, неопозива, без 

приговора, платива на први позив и достављена уз понуду, у 

износу од 3% од вриједности капитала из члана 6. став 2. ове 

уредбе, стручне, техничке и финансијске услове које су дужни 

да задовоље понуђачи и исправе којим се доказује њихово 

испуњење, датум достављања обавјештења о исходу поступка, 

остале податке од значаја за поступак, да рок за достављање 

понуда по јавном позиву не може бити краћи од 20 дана, да 

захтијевана конкурсна документација и понуде морају бити 

израђене на начин који омогућава упоредивост понуда, да се 

јавни позив објављује у најмање једном дневном листу у 

Републици Српској и на интернет страници Лутрије, на језику 

који је у службеној употреби у Републици Српској и на 

енглеском језику.  

 Оспореним чланом 9. Уредебе прописано је да лутрија 

у јавно спроведеном поступку може изабрати домаће или 

страно привредно друштво за стицање до 49% удјела у ЗПД 

које, у складу са чланом 4. ове уредбе, испуњава најмање 

сљедеће услове: посједује искуство у приређивању лутријских 

игара на срећу у трајању од најмање десет година, посједује 

искуство у приређивању електронских игара на срећу у 

трајању од најмање десет година, посједује међународно 

искуство у приређивању игара на срећу у најмање десет 

држава, члан је Европске лутријске асоцијације (engl. European 

Lottery Association) и Свјетске лутријске асоцијације (engl. 

World Lottery Association), има годишњи промет од најмање 

3.000.000.000 евра у посљедње три пословне године: најмање 

1.000.000.000 евра годишње од приређивања лутријских игара, 

најмање 300.000.000 евра годишње од приређивања електрон-
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ских игара на срећу, као и да испуњеност услова понуђач 

доказује документацијом одређеном у јавном позиву. 

 Оспореним чланом 11. Уредбе утврђено је: да комисија 

спроводи поступак по јавном позиву и доноси одлуку о избору 

најбољег понуђача у року од седам дана од истека рока за 

достављање понуда, да записник о оцјени понуда и приједлог 

за избор најбољег понуђача потписују сви чланови комисије, 

да одлуку о избору најбољег понуђача Лутрија доставља на 

сагласност Влади Републике Српске у складу са овом уредбом, 

да ће, у случају да више понуђача испуни услове прописане 

јавним позивом, предност остварити онај понуђач који у 

саставу сопственог капитала или крајњег оснивача у смислу 

члана 4. ове уредбе има државни капитал, да ако више 

понуђача испуни додатни критеријум из става 4. овог члана 

или ако га ниједан понуђач не испуни, предност ће остварити 

онај понуђач који у смислу члана 4. ове уредбе непосредно 

или посредно учествује у пројекту приређивања игара на срећу 

са најмање једном државном лутријом, гдје тај облик сарадње 

остварује позитиван финансијски резултат у најмање три 

претходне пословне године, да ће најкасније у року од десет 

дана од дана доношења одлуке о избору најбољег понуђача 

Лутрија извршити поврат неискоришћених гаранција из члана 

8. став 3. тачка 4) ове уредбе. 

 Суд констатује да је чланом 4. Уредбе на који се 

позива њен доносилац у оспореним члановима 9. и 11. Уредбе 

прописано да понуђач може бити домаће или страно прив-

редно друштво које испуњава услове прописане овом уредбом 

и јавним позивом самостално, односно путем повезаних лица 

која су директно или индиректно под контролом истог лица 

путем власништва над већинским капиталом (у даљем тексту: 

крајњи оснивач), укључујући и крајњег оснивача. 
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 Такође, Суд констатује да је комисија, у смислу члана 

3. став 1. тачка 2. оспореног акта, комисија за избор најбољег 

понуђача именована у складу са овом уредбом, док је 

заједничко привредно друштво (ЗДП), у смислу члана 3. став 

1. тачка 6. оспореног акта, заједничко привредно друштво за 

приређивање игара на срећу у коме Лутрија има најмање 51%  

учешћа у капиталу и одлучивању.  

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене уредбе Суд је имао у виду одредбе Устава у односу 

на које је оспорена уставност и законитост Уредбе, као и 

одредбе које су по оцјени Суда од значаја за оцјењивање њене 

уставности и законитости, а којим је утврђено: да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, на владавини 

права,  тржишној привреди, те на парламентарној демократији 

и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), да се 

економско и социјално уређење заснива на равноправности 

свих облика својине и слободном привређивању, самостал-

ности предузећа и других облика привређивања у стицању и 

расподели добити и слободном кретању робе, рада и капитала 

у Републици као јединственом привредном  простору (члан 

50), да се слободно предузетништво може законом ограничити 

ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља 

и безбједности људи, као и да су забрањени монополи (члан 

52), да Република обезбјеђује заштиту потрошача (члан 53), да 

сви облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за 

Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим 

је замијењен члан 68. Устава), да се државна власт у 

Републици организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 
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1), да Влада обезбјеђује провођење и извршава законе, друге 

прописе и опште акте, доноси уредбе, одлуке и друга акта за 

извршавање закона (члан 90. тач. 3. и 4), као и да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).  

 Суд је имао у виду да је Законом о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) пропи-

сано: да се овим законом уређују систем и услови прире-

ђивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте 

игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез на 

добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и 

забавне игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог 

закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 

1), да се на питања која нису уређена овим законом, у 

поступцима који се воде на основу овог закона, сходно 

примјењују одредбе прописа којим се уређује општи управни 

поступак, а на питања која нису уређена овим законом, а тичу 

се утврђивања накнада и пореза, сходно се примјењују 

одредбе прописа којим се уређује порески поступак (члан 2), 

да се у Републици Српској, у складу са одредбама овог закона, 

могу приређивати игре на срећу, наградне и забавне игре (члан 

4. став 1), да се, у смислу овог закона, играма на срећу 

сматрају игре у којима учесници имају једнаке могућности 

стицања добитака уз посредну или непосредну уплату 

одређеног износа, а резултат игре искључиво или претежно 

зависи од случаја или неког неизвјесног догађаја у игри, да је 

приређивач ЈП “Лутрија Републике Српске” а. д. Бања Лука (у 

даљем тексту: Лутрија), односно друго правно лице које на 

основу лиценце и одобрења има право приређивања игара на 

срећу, те да су електронске игре на срећу, игре на срећу које се 

приређују путем терминала за игру, а код којих се извлачење, 
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односно организовање игре обавља путем електронског или 

механичког генератора случајности и резултат се преноси 

електронски, а фонд добитака не мора бити унапријед одређен 

(члан 5. тач. 1), 4) и 17), да се игре на срећу, између осталог, 

разврставају на лутријске игре на срећу, у које спадају: 

лутрија, експрес лутрија, инстант лутрија, ТВ томбола, 

односно ТВ бинго, класична томбола, лото, кено, спортска 

прогноза, односно тото, додатне лутријске игре на срећу, 

фонто, друге сличне игре на срећу са извлачењем, те на 

електронске игре на срећу, у које спадају: видео-лутрија, игре 

на видео-лутријским терминалима, електронске виртуелне 

игре, електронски бинго и електронски кено, остале електрон-

ске игре (члан 6. став 1. тач. 1) и 2), да је  приређивање игара 

на срећу дјелатност од јавног интереса и искључиво је право 

Републике Српске, ако овим законом није другачије одређено, 

да се игре на срећу могу приређивати на основу овог закона, 

рјешења Владе о додјели концесије и на основу одобрења 

Министарства (у даљем тексту: лиценца), да Република право 

приређивања свих игара на срећу из овог закона остварује 

посредством Лутрије, да игре на срећу из члана 6. став 1. т. 1) 

и 2) овог закона, осим класичне томболе, приређује Лутрија 

самостално или у сарадњи са другим привредним друштвима 

путем формирања заједничког привредног друштва у којем 

Лутрија има најмање 51% учешћа у капиталу и одлучивању 

Друштва, уз претходну сагласност Владе, да услове под којима 

се даје сагласност из става 4. овог члана прописује Влада 

уредбом (члан 7. ст. 1, 2, 3, 4. и 9). 

 Одредбама Закона о концесијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 59/13,  16/18 и 70/20) у односу на које 

давалац иницијативе оспорава Уредбу, прописано је: да 

предмети концесије у смислу овог закона, између осталог, 

могу бити игре на срећу, да се концесије из ст. 1. и 2. овог 
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члана не могу додјељивати на начин и по поступку који није у 

складу са овим законом (члан 6. ст. 1. тачка е) и став 3), да  

концендент одлучује о избору најповољнијег понуђача и 

додјели концесије у року од 30 дана од дана пријема 

приједлога рјешења из члана 21. став 1. овог закона, да ако 

сложеност концесије то захтијева, концендент може проду-

жити рок из става 1. овог члана за највише 30 дана, да 

надлежни орган обавјештава понуђаче у писаној форми о 

резултатима јавног позива у року од осам дана од дана 

доношења рјешења о избору најповољнијег понуђача и 

додјели концесије, да је рјешење о избору најповољнијег 

понуђача и додјели концесије коначно и против њега се може 

покренути управни спор, а објављује се у “Службеном 

гласнику Републике Српске” и на интернет страници 

надлежног органа (члан 23. ст. 1-4).  

 Суд је имао у виду да је Законом о Влади Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) 

предвиђено да извршну власт у Републици Српској, у складу 

са Уставом, врши Влада Републике Српске (члан 1), да у 

вршењу власти из члана 1. овог закона, Влада спроводи 

политику, извршава законе и друге прописе Народне 

скупштине и одговорна је за стање у Републици у свим 

областима из своје надлежности (члан 2. став 1), да у 

питањима из своје надлежности Влада доноси: уредбе, одлуке, 

смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друга акта, у 

складу са законом, те да се уредбом ближе уређују односи од 

значаја за извршавање закона, утврђују начела унутрашње 

организације министарстава и других републичких органа 

управе и формирају стручне службе Владе (члан 43. ст. 1. и 2).  
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 Суд је узео у обзир да је Законом о јавним предузећима 

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

прописано да је јавно предузеће у смислу овог закона правно 

лице које је уписано у судски регистар као привредно друштво 

у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом 

одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег интере-

са и у чијем основном капиталу Република Српска или једини-

ца локалне самоуправе директно или индиректно има већин-

ско власништво, као и да се одредбе овог закона примјењују и 

на предузећа која у структури власништва имају најмање 50% 

плус једна акција или удјела у власништву Републике и која 

запошљавају више од 50 лица (члан 2. ст. 1. и 2). 

 Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 

Суд је утврдио да овлашћење из члана 7. став 9. Закона о 

играма на срећу, који је послужио као правни основ за 

доношење оспорене уредбе, а према којем Влада, уредбом, 

прописује услове под којим се даје сагласност Лутрији за 

формирање заједничког привредног друштва за приређивање 

игара на срећу из члана 6. став 1. тач. 1) и 2) тог закона, осим 

класичне томболе (члан 7. став 4. истог закона), не 

подразумијева и овлашћење Влади да својим актом уреди и 

друга питања од значаја за оснивање овог привредног 

друштва. Стога, према становишту Суда, Влада није имала 

овлашћење да утврди начин и критеријуме у складу са којима 

Лутрија проводи поступак избора најбољег понуђача за 

сарадњу путем оснивања заједничког привредног друштва за 

приређивање игара на срећу, због чега је, прописујући као у 

оспореним чл. 8, 9. и 11. Уредбе, прекорачила своја законска 

овлашћења.  
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 Узимајући у обзир изложено Суд је утврдио да се 

прописивањем из чл. 8, 9. и 11. оспорене Уредбе не разрађују 

одредбе Закона о играма на срећу, због чега, супротно 

принципу уставности и законитости из члана 108. Устава, оно 

нема основ у релевантном закону. С обзиром на то да 

предметно нормирање нема правни основ у хијерархијски 

вишем законском акту, оно, супротно члану 90. тач. 3. и 4. 

Устава и члану 2. став 1. Закона о Влади, није у функцији 

провођења закона, те из њега не могу проистицати права и 

обавезе субјеката права. Уређујући предметну материју на овај 

начин, Влада је поступла супротно и зајемченим начелима 

владавине права и подјеле власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. 

и члана 69. став 1. Устава. 

 Према становишту Суда, с обзиром на раније утврђене 

разлоге неуставности и незаконитости чл. 8, 9. и 11. оспорене 

Уредбе, разматрање навода предлагача о њиховој несаглас-

ности са чл. 50, 52, 53. и 54. Устава није од значаја за 

одлучивање у овој уставноправној ствари.  

 Надаље, Суд је утврдио да нису основани наводи 

предлагача према којима је чланом 3. став 1. тачка 4. Уредбе, 

супротно члану 7. став 4. Закона о играма на срећу, утврђено 

да искључиво једно привредно друштво може имати статус 

понуђача на јавном позиву. Наиме, оспорени члан 3. став 1. 

тачка 4. Уредбе не уређује предмет јавног позива за избор 

најбољег понуђача, нити потенцијални број учесника истог, 

већ прописује значење израза понуђач, у смислу оспорене 

уредбе. Чињеница да је доносилац оспореног акта користио 

облик једнине ове именице приликом одређивања њеног 

значења, према становишту Суда, не прејудицира број 

понуђача који могу учествовати на јавном позиву, а како 

погрешно сматрају предлагачи.  
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    Надаље, Суд је оцијенио да нису основани наводи 

предлагача према којима је оспорена уредба у супротности са 

чланом 54. Устава јер не садржи одредбе које се тичу правне 

заштите понуђача. Из одредаба Закона о играма на срећу, 

наиме, не проистиче обавеза подзаконског регулисања правне 

заштите понуђача, док се на све што оспореном уредбом није 

посебно прописано примјењују одредбе овог закона (члан 14. 

Уредбе). Додатно, наведеним законом је прописано да се на 

питања која нису њиме уређена, у поступцима који се воде на 

основу њега, сходно примјењују одредбе прописа којим се 

уређује општи управни поступак, односно одредбе прописа 

којим се уређује порески поступак (члан 2. овог закона). У 

конкретном случају се, дакле, не ради о легислативном 

пропусту доносиоца оспореног акта, већ о његовој цјели-

сходној процјени да пропише на начин који сматра сврси-

сходним. Сходно члану 115. Устава, није у надлежности овог 

суда да цијени оправданост овакве процјене.  

У погледу навода предлагача према којима члан 2. став 

3. Уредбе није у складу са чл. 3. и 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

39/14), Суд је утврдио да, сагласно члану 115. Устава, није у 

његовој надлежности да цијени усаглашеност одредаба 

оспореног општег акта са законом који је усвојила 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.  

Такође, с обзиром на то да је правни основ за доношење 

оспорене уредбе садржан у Закону о играма на срећу, због чега 

предмет и обим њеног прописивања подразумијева разраду 

искључиво одредаба тог закона, наводи предлагача о 

неусаглашености оспореног општег акта са одредбама Закона 

о концесијама нису од значаја за одлучивање у конкретној 

уставноправној ствари. 
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Поред тога, нису од уставноправног значаја наводи 

предлагача према којима појединачан поступак избора 

најбољег понуђача који је предмет Обавјештења Лутрије бр: 

4091-01/19 од 9. септембра 2019. године није спроведен 

сагласно члану 70. став 3. и 103. Закона о јавним набавкама и 

члану 23. Закона о концесијама, с обзиром на то да стандард 

оцјене у поступцима апстрактне контроле уставности из члана 

115. Устава не подразумијева контролу практичне примјене 

прописа. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

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-67/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    

30. септембар 2020. године                           УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                     

                                                                      Мр Џерард Селман  
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 С обзиром на то да доносилац уредбе није имао 

овлашћење да утврди начин и критеријуме у складу са 

којима Лутрија треба да проводи поступак избора најпо-

вољнијег понуђача за сарадњу путем оснивања заједничког 

привредног друштва, доношењем оспорених одредби преко-

рачио је своја законска овлашћења и тако повриједио 

уставно начело законитости. 

 Нису основани наводи о повреди закона од стране 

доносиоца оспореног акта зато што чињеница да је 

користио облик једнине ове именице приликом одређивања 

њеног значења не прејудицира број понуђача који могу 

учествовати на јавном позиву.  
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Рјешење 

Број У-70/19 од 30. септембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 30. септембра 2020. године, д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти и законитости члана 5. став 1. тач. 2), 3) и 4) и члана 

22. Одлуке о управљању отпадом ("Службени гласник 

Општине Прњавор" број 16/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Витомир Дворанчић из Орашја, општина Прњавор, дао 

је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 5. 

став 1. тач. 2), 3) и 4) и члана 22. Одлуке о управљању отпадом 

("Службени гласник Општине Прњавор" број 16/2018) (у 

даљњем тексту: Одлука) због, како наводи, несагласности са 

чланом 3. тачка п), чланом 6. тач г), д) и е) и чланом 16. ст. 1. и 

2. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17), чланом 83. ст. 1. и 3. 

Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 111/13, 106/15 и 16/18), те чланом 46. ст. 1. и 2. 

Закона о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/141 и 18/17). Одредбе 
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члана 5. став 1 тачка 2, 3. и 4. Одлуке оспорава из разлога 

њихове несагласности са наведеним законским одредбама. 

Иницијативом, такође, истиче да одредбе Одлуке омогућавају 

КП „Парк“ Прњавор да захтијева плаћање комуналне услуге 

преузимања и одвоза смећа и од лица која ту услугу не 

користе, да се њему неосновано достављају рачуни, иако не 

живи у селу у коме има породичну кућу, те да је незадовољан 

са примјеном оспорених одредби Одлуке. Такође оспорава 

законитост и уставност члана 22. Одлуке, којим се прописују  

основи престанка услуга преузимања, транспорта и депо-

новања отпада од стране комуналног предузећа, те се наводи  

да је требало извршити прописивање услова престанка услуга 

у случају кад се исте не користе. Указивање несагласности 

оспорених одредби Одлуке са законом односи се на 

оцјењивање уставности у односу члан 108. Устава. Предлаже 

се да Суд утврди да оспорене одредбе Одлуке нису у 

сагласности са Уставом и законом. 

 У одговору на иницијативу који је доставила 

Скупштина Општине Прњавор оспорени су наводи даваоца 

иницијативе као неосновани, те је, између осталог, наведено 

да  су основ  за доношење Одлуке о управљању отпадом  

одредбе  члана 39. став 2. тачка 2.  Закона о локалној 

самоуправи,  члан 26. став 2. Закона о управљању отпадом,  

члан 6. став 1. тач. г) и д) и став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима, те одговарајуће одредбе Статута општине 

Прњавор и Пословника о раду Скупштине Општине Прњавор. 

На основу законских овлашћења Скупштина Општине 

Прњавор је, како се даље наводи у одговору,  донијела 

оспорену одлуку којом је на подручју општине Прњавор 

уредила начин управљања отпадом и пружање услуга од 

стране Комуналног предузећа "Парк" а. д. Прњавор, које је 

регистровано за обављање дјелатности управљања отпадом и 
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које испуњава услове у погледу техничко-технолошке 

опремљености и кадровске оспособљености. У одговору се 

указује на  ситуацију у којој се налази давалац иницијативе, на 

коју се примјењује одредба члана 5. став 1. тачка 3) Одлуке, 

којом је прописан начин обрачуна накнаде преузимања, 

транспорта и депоновања отпада  у мјесечном  паушалном 

износу за кориснике услуге  који посједују имовину на 

подручју општине Прњавор, а  повремено бораве на наведеној 

територији. Према члану 7. ст. 2. и 3) исте одлуке, корисник је 

у обавези да са КП "Парк" а.д. Прњавор закључи уговор о 

преузимању, транспорту и одлагању отпада. У односу на 

оспорени члан 22. Одлуке у одговору се  наводе  прописани 

услови престанка коришћења наведене комуналне услуге. 

Предаже се да Суд не прихвати иницијативу. 

 Одлуку о управљању отпадом ("Службени гласник 

Општине Прњавор" број 16/18) донијела је Скупштина 

Општине Прњавор, позивајући се на  правни основ  из члана 

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске" број 97/16), члана 26. став 2. 

Закона о управљању отпадом ("Службени гласник Републике 

Српске" број 111/13), члана 6. став 1. тач. г) и д) и став 2. 

Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр.124/11 и 100/17), члана 37. став 2. тачка 

2. Статута Општине Прњавор ("Службени гласник Општине 

Прњавор" бр. 15/17 и 12/18), члана 161. и члан 201. став 1. 

Пословника о раду Скупштине Општине Прњавор ("Службени 

гласник Општине Прњавор" бр. 21/17, 23/17 и 32/17). Овом 

одлуком уређује се управљање отпадом и пружање услуга од 

стране Комуналног предузећа "Парк" а.д. Прњавор на 

подручју општине Прњавор (члан 1). Оспореним чланом 5. 

став 1. ове одлуке прописано је да је јединица мјере за обрачун 

накнаде преузимања, транспорта и депоновања отпада: 
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мјесечни паушални износ за физичка лица (домаћинства) у 

сеоском подручју, зависно од учесталости преузимања, 

транспорта и депоновања отпада (тачка 2), мјесечни паушални 

износ за кориснике услуге који посједују имовину на подручју 

општине Прњавор, а повремено бораве на наведеној тери-

торији (тачка 3) и мјесечни паушални износ за преузимање, 

транспорт и депоновање биоразградивог и кабастог отпада 

(тачка 4). Према оспореном члану 22. Одлуке, преузимање, 

транспорт и депоновање отпада од стране Комуналног преду-

зећа престаје: одјавом коришћења услуге у случају смрти 

корисника комуналне услуге (тачка 1), продајом стамбене и 

пословне јединице (тачка 2) и давањем у закуп стамбене и 

пословне јединице (тачка 3).  

 За оцјену уставности оспорених одредаба Одлуке о 

управљању отпадом од значаја су, по оцјени Суда, одредбе 

Устава којима је утврђено: да општина преко својих органа у 

складу са законом уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности (члан 102. став 1. тачка 2),  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).  

 За оцјену законитости оспорене одлуке од значаја су, 

по оцјени Суда, одредбе Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), 

Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник 

Републике Српске, бр. 124/11 и 100/17), Закона о управљању 

отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/13, 

106/15, 16/18 и 70/20) и Закона о заштити потрошача у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" 

бр.  6/12, 63/14 и 18/17). 
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 Законом о локалној самоуправи прописано је: чланом 

18. тачка 2) подтачка 2) да  самосталне надлежности општине 

обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања  

комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописано да 

обезбјеђује обављање и друге комуналне дјелатности у складу 

са законом, а чланом 39. став 2. тачка 2. да скупштина 

јединице локалне самоуправе  доноси одлуке и друга општа 

акта и даје њихово аутентично тумачење.   

  Законом о комуналним дјелатностима прописано је: 

чланом 2. став 1. тачка г)  и чланом 3. тач. д), п) и ц) да је  

комунална дјелатност збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора дјелатност од посебног јавног интереса 

која обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништа-

вање или прераду отпада, осим индустријског отпада и 

опасних материја, као и одржавање депоније, те да дјелатност 

индивидуалне комуналне потрошње представљају комуналне 

услуге и производи који се могу дефинисати, измјерити и 

наплатити према количини стварно извршене комуналне 

услуге за сваког корисника појединачно, као и  да је корисник 

комуналне услуге физичко лице, предузетник, удружење 

грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, 

организације и институције јавних служби који на законит 

начин користе комуналне производе и услуге; чланом 6. да 

јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обав-

љање комуналних дјелатности и да скупштина јединице 

локалне самоуправе  својом одлуком детаљније прописује: 

услове и начин обављања комуналних дјелатности, матери-

јалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, 

изградњу и одржавање комуналних објеката, услове за функ-

ционисање и техничко-технолошко јединство система и 

уређаја, опште услове које садржи уговор између даваоца и 

корисника комуналне услуге, услове за коришћење и пре-



427 
 

станак коришћења комуналне услуге, могућност за 

субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије корис-

ника и услове субвенционисања и јединицу обрачуна за сваку 

врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга, 

као и да одлуку из става 1. овог члана доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе; чланом 16. да се пружање и 

коришћење комуналних услуга врши на основу уговора 

закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника, те 

да се уговори закључени са корисницима кому-налних услуга, 

који те услуге користе за личне потребе или потребе свог 

домаћинства, закључују у складу са одредбама закона којим се 

уређује заштита права потрошача у Републици Српској;  

чланом 19. став 2. да се комунална услуга, изузетно, може 

ускратити кориснику ако: изврши прикључење на комунални 

објекат без одобрења надлежног органа, односно даваоца 

комуналне услуге (тачка а), ненамјенски користи комуналну 

услугу (тачка б), не плати искоришћену комуналну услугу два 

мјесеца узастопно под условом да то техничке могућности 

дозвољавају и да се искључењем тог корисника не угрожавају 

други корисници (тачка в), одбије да закључи уговор о 

коришћењу комуналне услуге (г)  ако се не придржава мјера 

штедње у вријеме ограничене потрошње због посебних 

околности из члана 15. овог закона (тачка д); чланом 20. да се 

средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне 

комуналне потрошње обезбјеђују из цијене комуналне услуге 

(став 1), те да се цијеном комуналних услуга обезбјеђују 

средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне 

услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката и 

уређаја према нормативима и стандардима у комуналним 

дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова (став 

2). 
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 Законом о управљању отпадом прописано је: чланом 2. 

да је управљање отпадом дјелатност од општег интереса, што 

подразумијева спровођење прописаних мјера за поступање са 

отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, 

третмана и одлагања отпада, укључујучи и надзор над тим 

активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом 

послије затварања;  чланом 6. да је власник отпада произвођач 

отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни 

држалац отпада или правно или физичко лице које посједује 

отпад (тачка г), те да је комунални отпад отпад из домаћинства 

(кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или 

састава сличан отпаду из домаћинства  (тачка  н);  чланом 7. да 

се управљање отпадом заснива, између осталог, на начелу 

избора најпогодније опције за животну средину ( тачка а) и 

начелу „загађивач плаћа“; чланом 8. према коме је избор 

најпогодније опције за животну средину систематски и 

консултативни процес доношења одлука, који обухвата зашти-

ту и очување животне средине. Примјена избора најпо-годније 

опције за животну средину установљава, за дате циљеве и 

околности, опцију или комбинацију опција која даје највећу 

добит и најмању штету за животну средину у цјелини, уз 

прихватљиве трошкове и профитабилност дугорочно, али и 

краткорочно; чланом 13. став 1. тачка а) да је комунални отпад 

(кућни отпад)  врста отпада у смислу овог закона; чланом 26. 

да јединица локалне самоуправе уређује, обезбјеђује, органи-

зује и спроводи управљање комуналним отпадом на својој 

територији, у складу са посебним прописом ( став 1. тачка б), 

као и да уређује поступак наплате услуга у области управљања 

комуналним отпадом, у складу са посебним прописом (став 1. 

тачка в);  чланом 82.  да се трошкови управљања отпадом 

утврђују према количини и својствима отпада у складу са 

начелом "загађивач плаћа" и обухватају:  трошкове одвојеног 
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сакупљања отпада (тачка а), трошкове превоза отпада (тачка 

б), трошкове других мјера управљања отпадом које нису 

покривене приходом оствареним прометом отпада (тачка в), 

трошкове уклањања отпада који је непознато лице одложило 

изван депоније (тачка г) и трошкове пројектовања и изградње 

постројења за складиштење, третман и одлагање отпада, 

трошкове рада постројења, трошкове затварања, његовог 

накнадног одржавања након престанка његовог рада (тачка д); 

чланом 83. да произвођач или власник отпада сноси трошкове 

сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 

отпада у складу са законом (став 1), те да домаћинства сносе 

трошкове управљања отпадом у складу са прописима којима 

се уређују комуналне дјелатности (став 3); чланом 84. да 

правно или физичко лице које обавља дјелатност сакупљања, 

транспорта, складиштења, третмана или одлагања отпада 

наплаћује своје услуге према цијени утврђеној у складу са 

посебним прописима (став 1). 

 Законом о заштити потрошача у Републици Српској 

прописано је да је  услуга од општег економског интереса, 

између осталог, услуга одржавања чистоће, чији квалитет, 

услове пружања, односно цијену уређују или контролишу  

републички органи управе или орган на нивоу БиХ или други 

носиоци јавног овлашћења, а ради задовољења општег 

друштвеног интереса, те да се пружање економске услуге 

потрошачу заснива  на уговорном односу између потрошача и 

трговца (члан 46. став 1. и 2).  

 Оцјењујући сагласност оспорених одредби Одлуке са 

одредбама наведених закона, Суд је утврдио да је општина као 

јединица локалне самоуправе надлежна да, у складу са зако-

ном, уређује и обезбјеђује организовано обављање комуналне 

дјелатности збрињавање отпада из стамбених и пословних 

просторија, а да је скупштина општине овлашћена да својом 
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одлуком пропише услове и начин обављања комуналне 

дјелатности збрињавања отпада из стамбених и пословних 

просторија,  као и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне 

услуге, те начин на који ће се плаћати ова услуга, укључујући 

и услове за коришћење и престанак коришћења комуналне 

услуге. У односу на оспорени члан 5. став 1. тач. 2), 3) и 4) 

Одлуке, којим је прописана јединица мјере за обрачун накнаде 

преузимања, транспорта и депоновања отпада, Суд је утврдио 

да Закон о комуналним дјелатностима не прописује обавезан 

начин наплате, већ само овлашћује скупштину јединице 

локалне самоуправе да ово питање уреди својим актом. Имају-

ћи у виду наведено, по оцјени Суда, Скупштина Општине 

Прњавор била је овлашћена да аутономно одреди на који 

начин ће се вршити наплата цијене за ову комуналну услугу. 

Суд је имао у виду да се према члану 20. Закона о комуналним 

дјелатностима средства за обављање комуналних дјелатности 

индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују из цијене 

комуналне услуге, те да се цијеном комуналних услуга обез-

бјеђују средства за покриће укупних расхода даваоца кому-

налне услуге и унапређивање постојећих комуналних објеката 

и уређаја према нормативима и стандардима у комуналним 

дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова (став 

2). По оцјени Суда, наведенио прописивање је у оквиру 

наведених законских овлашћења доносиоца акта, која дозво-

љавају одређивање висине комуналне накнаде у различитој 

висини, зависно од стварних трошкова, учесталости пре-

узимања и депоновања отпада, зависно од посједовања 

имовине од стране лица која повремено бораве на територији 

општине, те зависно од послова преузимања, транспорта и 

депоновања према врсти отпада, и то биоразградивог и 

кабастог отпада. Суд је оцијенио да је доносилац Одлуке 

прописао висину накнаде према наведеним критеријима, а да 
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је према члану 82. Закона о управљању отпадом, био овлашћен 

за наведено прописивање. Указивање даваоца иницијативе на 

потребу другачијег прописивања критерија за плаћање 

накнаде за комуналне услуге, према оцјени Суда, односи се на 

питање цјелисходности оспорене одредбе, што сагласно члану 

115. Устава, не спада у надлежност Уставног суда. Такође, у 

односу на питање уставности и законитости члана 22. Одлуке 

Суд је имао у виду да цитиране законске одредбе не прописују 

престанак коришћења комуналне услуге када се услуга не 

користи, па је Суд оцијенио да ова оспорена одредба Одлуке 

није несагласна са Законом, а тиме ни са Уставом. При томе је 

Суд имао у виду и да је према одредби члана 6. став 1. тачка д) 

Закона о комуналним дјелатностима, скупштина општине 

овлашћена да својом одлуком прописује, између осталог, и 

услове за коришћење и престанак коришћења комуналне 

услуге. Указивање даваоца иницијативе на потребу пропи-

сивања додатног услова односи се на процјену цјелисходности 

прописивања, што сагласно члану 115. Устава, не спада у 

надлежност Уставног суда. 

 У погледу примјене оспорених одредаба Одлуке, у 

вези са испостављањем рачуна ради плаћања накнаде за 

комуналне услуге, са којом примјеном давалац иницијативе 

није задовољан, Суд је, такође, оцијенио да, према члану 115. 

Устава, није надлежан.  

 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, имајући у виду наведено, оцијенио да оспорене одредбе 

члана 5. став 1. тач. 2), 3) и 4) и члана 22. Одлуке о управљању 

отпадом, коју је донијела Скупштина Општине Прњавор у 
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границама законских овлашћења, нису несагласне са Уставом 

Републике Српске. 

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-70/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                    

30. септембар  2020. године                         УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                   

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Указивање даваоца иницијативе на потребу друга-

чијег прописивања критерија за плаћање накнаде за кому-

налне услуге односи се на питање цјелисходности оспорене 

одредбе, што не спада у надлежност Уставног суда. 
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Одлука 

Број У-72/19 од 30. септембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 100/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

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

30. септембра 2020. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 

5. став 1. тач. 1) и 2) и члана 40. Правилника о вршењу 

техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање 

игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 

61/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „Joker game“ д.о.о. Бања Лука и „Mozzart“ д.о.о. Бања 

Лука поднијели су Уставном суду Републике Српске при-

једлог за оцјењивање уставности Правилника о вршењу 

техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање 

игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 

61/19). Међутим, из садржаја иницијативе и навода о повреди 

Устава произлази да, у суштини, оспоравају само члан 5. став 

1. тач. 1) и 2) и члан 40. овог правилника. У приједлогу се 

наводи да оспорене норме члана 5. оспореног правилника нису 

у сагласности са чланом 68. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске, којим је утврђена обавеза Републике да обезбјеђује 

научни и технолошки развој. Наиме, како истичу предлагачи, 
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сертификати о акредитацији, које према члану 5. Правилника 

морају посједовати овлашћене лабораторије, представљају 

застарјелу технологију која знатно заостаје за савременим 

софтверима приређивача игара на срећу. Оваквим про-

писивањем су, по мишљењу предлагача, приређивачи при-

морани да се прилагоде заосталој технологији, чиме се 

уназађује и успорава развој тржишта игара на срећу. У вези с 

тим у приједлогу се истиче да ова неусклађеност прире-

ђивачима ствара знатне додатне материјалне трошкове. У 

погледу оспореног члана 40. предметног акта предлагачи 

сматрају да се оваквим прописивањем приређивачима игара на 

срећу намећу обавезе и терети несразмјерни користима у чију 

се сврху наводно уводи овакво нормативно рјешење. Наиме, 

оспорене одредбе, како се наводи, доводе до великих финан-

сијских обавеза за приређиваче, а како су цијене техничких 

прегледа фиксиране Правилником, они немају могућност 

евентуалног одабира јефтиније сертификоване лаборатотрије. 

Оспореним прописивањем су, по мишљењу предлагача, 

приређивачи игара на срећу дискриминисани у односу на 

остале привредне субјекте, нарушен је њихов тржишни 

положај, као и гаранције слободног предузетништва и једнаког 

положаја предузећа које су заштићене чланом 50. и чланом 66. 

став 2. Устава. Поред наведеног, у приједлогу се тражи да Суд 

обустави примјену оспореног правилника до доношења 

коначне одлуке о уставности његових оспорених норми.  

 У одговору на приједлог који је доставило Мини-

старство финансија истиче се, прије свега, да су предлагачи 

образложили наводе приједлога само у односу на чл. 5. и 40. 

оспореног правилника. У погледу члана 5. овог акта, којим су 

прописани међународни стандарди које морају испуњавати 

овлашћене лабораторије, указује се на то да ови стандарди 

морају бити утемељени на провјереним научним, техно-
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лошким и искуственим резултатима, а циљ им је достизање 

оптималног напретка заједнице. Сертификат о акредитацији 

лабораторије, како се наводи у одговору, доказује да орга-

низација има успостављен систем управљања у складу са 

одабраним референтним документом, да је систем управљања 

документован, те да се исти проводи, одржава и непрекидно 

побољшава његова ефикасност. Доносилац оспореног акта 

истиче да је прописани стандард EN ISO/IEC 17065 међу-

народни стандард, који садржи захтјеве за компетентност, 

досљедан рад и непристрасност тијела за сертификацију 

производа, процеса и услуга. Сертификациона тијела која раде 

у складу са овим стандардом не морају пружити све врсте 

сертификације производа, процеса и услуга. Надаље, други 

прописани стандард EN ISO/IEC 17025 је, како се наводи, 

међународни стандард који садржи захтјеве за компетентност, 

непристрасност и конзистентан рад испитних и калибра-

ционих лабораторија. Доносилац оспореног правилника исти-

че да корисници услуга лабораторије, регулаторна тијела, 

организације и шеме у којима се користи међусобно оцјењи-

вање једнаких акредитационих тијела и други, користе овај 

документ за потврђивање или признавање компетентности 

лабораторија. Сходно наведеном, мишљења је да оспореним 

прописивањем нису нарушене норме Устава Републике 

Српске на које указују предлагачи.  

 Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и 

технологија за приређивање игара на срећу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 61/19) донио је министар 

финансија на основу члана 82. став 7. Закона о играма на срећу 

("Службени гласник Републике Српске" број 22/19) и члана 

76. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 115/18). Оспореним нормама члана 5. 

став 1. овог правилника прописано је да лабораторија подноси 
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захтјев за овлашћење Министарству финансија, уз који 

прилаже: сертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC 

17025, чији обим акредитације укључује поступке и услове за 

уређаје и технологије за приређивање игара на срећу, издат од 

акредитационог тијела које је потписиник Међународног 

споразума о међусобном признавању акредитација (МРА) у 

оквиру Међународне организације за акредитовање лабора-

торија и контролних тијела (ILAC) (тачка 1), те сертификат о 

акредитацији према норми EN ISO/IEC 17065, чији обим 

акредитације укључује поступке и услове за уређаје и 

технологије за приређивање игара на срећу, издат од акре-

дитационог тијела које је потписник Међународног споразума 

о међусобном признавању акредитација (MRA) у оквиру 

Међународне организације за акредитовање сертифи-кационих 

тијела (IAF) (тачка 2).  Према члану 40. овог акта, трошкове 

техничког прегледа сноси подносилац захтјева за технички 

преглед, било редовног или ванредног прегледа из члана 37. 

овог правилника (став 1), а уколико се након ванредног 

техничког прегледа обављеног по захтјеву Министарства 

финансија или Републичке управе за игре на срећу утврди да 

је систем технички исправан, трошкове техничког прегледа 

сноси приређивач (став 2).        

 У поступку оцјењивања уставности оспорених норми 

предметног правилника Суд је имао у виду релевантне 

одредбе Закона о играма на срећу ("Службени гласник 

Републике Српске" број 22/19), којима је прописано: аутомат 

за игре на срећу, систем за приређивање игара на срећу путем 

интернета, као и систем за приређивање кладионичарских 

игара који се ставља у употребу у Републици, обавезан је да 

посједују сертификат о усклађености типа уређаја и програма 

за игру прибављен од овлашћене и за сертификацију надлежне 

лабораторије, која је акредитована према норми ISO/IEC 17025 
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и ISO/IEC 17065, чији обим акредитације укључује поступке и 

услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу 

(члан 82. став 1), да је лабораторија која врши испитивање и 

сертификацију технологија за приређивање игара на срећу из 

става 1. овог члана дужна да посједује доказ о оспособљености 

за провјеру информатичке сигурности система (члан 82. став 

2), да је прије стављања у употребу аутомата за игре на срећу 

обавезан његов технички преглед, који врши правно лице које 

је за обављање ове дјелатности дужно да посједује одобрење 

за обављање техничког прегледа, које доноси министар (члан 

82. став 4), те да министар финансија доноси правилник којим 

прописује услове и поступак за овлашћивање лабораторија и 

правних лица за вршење техничких прегледа уређаја и 

технологија за приређивање игара на срећу из става 1. овог 

члана (члан 82. став 7).  

 Надаље, Законом о републичкој управи ("Службени 

гласник Републике Српске" број 115/18) прописано је да 

органи управе доносе, између осталог, правилнике, затим да се 

правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа 

Владе (члан 63. ст. 1. и 2), те да министар, поред осталог, 

доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона (члан 76. став 

2).  

 Сагласно цитираним законским одребама, министар 

финансија је, по оцјени Суда, био овлашћен да, са циљем 

провођења релевантних одредаба Закона о играма на срећу, 

донесе оспорени правилник, којим су прописани услови и 

поступак за овлашћивање лабораторија за сертификацију 

уређаја и технологија за приређивање игара на срећу, услови и 

начин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за 

приређивање игара на срећу, као и услови које испуњавају 

правна лица за вршење техничког прегледа. Законодавац је, 

дакле, уредио темељне односе у области игара на срећу, а 
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министру финансија је, у конкретном случају, дао овлашћење 

да предметним правилником разради одредбе овог закона које 

се односе на овлашћивање лабораторија које издају серти-

фикате о усклађености уређаја и програма за игре на срећу и 

правних лица која врше технички преглед ових уређаја и 

технологија.  

 Начин на који су оспореним одребама Правилника 

уређена предметна питања, по оцјени Суда, не доводи до 

повреде уставних гаранција на које указују предлагачи. Наиме, 

доносилац оспореног акта је, имајући у виду да је, према члану 

7. став 1. Закона о играма на срећу, приређивање игара на 

срећу дјелатност од јавног интереса, сходно својој цјели-

сходној процјени и у складу са усвојеном политиком у 

уређивању ове материје, оспореним одредбама овог правил-

ника регулисао питања услова које мора испуњавати 

лабораторија која врши сертификовање уређаја и технологија 

за приређивање игара на срећу, те трошкова техничког 

прегледа система за приређивање кладионичарских игара. 

Оцјена оправданости и разлога цјелисходности оспорених 

нормативних рјешења, према члану 115. Устава Републике 

Српске, није у надлежности Уставног суда.  

 Истовремено, имајући у виду да предлагачи уставност 

одредаба члана 5. став 1. тач. 1) и 2) Правилника оспоравају 

превасходно због прописаних међународних стандарда које 

морају посједовати овлашћене лабораторије, Суд сматра 

потребним указати на то да и члан 82. став 1. Закона о играма 

на срећу предвиђа да лабораторије надлежне за сертификацију 

уређаја и програма игара на срећу посједују акредитацију 

према нормама ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17065, како је то 

прописано и оспореним одредбама предметног правилника.  
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 Поред тога, наводе предлагача да су приређивачи игара 

на срећу оспореним прописивањем из члана 40. овог 

правилника дискриминисани и доведени у неравноправан 

положај у односу на остале привредне субјекте, Суд је оције-

нио неоснованим. Наиме, адресати оспореног правилника су 

предузећа која, како је већ истакнуто, обављају дјелатност која 

је од јавног интереса за Републику. Због тога, имајући у виду 

њихов специфичан положај, приређивачи игара на срећу се, у 

погледу питања које уређују оспорене одредбе предметног 

акта, не могу доводити у везу и поредити са другим 

привредним субјектима, јер се налазе у објективно различитим 

правним ситуацијама. Сходно наведеном, Суд је оцијенио да 

оспореним прописивањем није нарушена уставна гаранција 

једнаког положаја предузећа и других организација из члана 

66. став 2, на које се указује у приједлогу. 

 С обзиром на то да је овим коначно одлучено о 

уставности оспорених одредаба предметног правилника, Суд 

сматра да је захтјев предлагача за обуставу од извршења овог 

акта до доношење одлуке Суда беспредметан.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-72/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                               

30. септембар  2020. године                        УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                

                                                                    Мр Џерард Селман  
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 Имајући у виду да је приређивање игара на срећу 

дјелатност од јавног интереса, доносилац акта је сходно 

својој цјелисходној процјени и у складу са усвојеном поли-

тиком у уређивању ове материје оспореним одредбама 

правилника регулисао питања услова које мора испуњавати 

лабораторија која врши сертификовање уређаја и техно-

логија за приређивање игара на срећу, а оцјена оправ-

даности и разлога цјелисходности оспорених нормативних 

рјешења није у надлежности Уставног суда.  
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Одлука 

Број У-55/20 од 28. октобра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка a) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

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

28. октобра 2020. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да чланови 5. i 10. Закона о пореском 

систему Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 62/17) нису у сагласности са Уставом Репуб-

лике Српске.          

                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Пред Уставним судом Републике Српске је покренуто 

више уставносудских поступака којима се тражи оцјена 

уставности и законитости одлука о комуналним таксама, које 

су донијеле јединице локалне самоуправе, а из разлога 

несагласности тих одлука са одредбама Закона о пореском 

систему Републике Српске („Службени гласник РС“ број 

62/17) и, посљедично, са одредбом члана 5. алинеја 4. и члана 

108. став 1. Устава Републике Српске.  

 У поступку претходног испитивања пред овим Судом 

се појавило претходно правно питање да ли су одредбе 

чланова 5. и 10. Закона о пореском систему Републике Српске 

сагласне са Уставом Републике Српске.  
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 Рјешењем овог Суда број У-55/20 од 15. јула 2020. 

године покренут је поступак за оцјењивање уставности члана 

5. и члана 10. став 1. у дијелу који гласи „...јединице локалне 

самоуправе...“ Закона о пореском систему Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 62/17). Наиме, 

анализом ових законских одредаба на које се, између осталог, 

позива предлагач приликом оспоравања напријед наведених 

одлука, Суд је утврдио да постоје разлози да се у поступку 

пред овим Судом оцијени да ли су ове норме Закона о 

пореском систему Републике Српске у сагласности са 

релевантним одредбама Устава Републике Српске. 

 У одговору на рјешење о покретању поступка који је 

доставила Народна Скупштина Републике Српске наводи се да 

порески систем Републике Српске чини скуп свих давања која 

се уводе различитим материјалним прописима, а чија висина 

се често утврђује подзаконским актима јединица локалне 

самоуправе, као и других институција на које су пренесена 

јавна овлашћења. Такође се истиче да је, са циљем оствари-

вања циљева утврђених Законом о пореском систему 

Републике Српске, неопходно на једном мјесту обезбиједити 

преглед свих давања, те сагледавањем укупности пореског 

оптерећења пореских обвезника, с једне стране, као и 

укупности финансирања јавних потреба, с друге стране, 

унаприједити порески ситем. У вези са наведеним, како се 

даље наводи, пореска и непореска давања се уводе и прописују 

релевантним законима, док распоред и трошење средстава 

органи врше у складу са Законом о буџетском систему, 

усвојеним буџетима и другим прописима. Сходно наведеном, 

Народна скупштина износи став да оспорене законске одредбе 

не умањују право јединица локалне самоуправе да својим 

буџетима утврђују јавне приходе и јавне расходе, тако да је 

оваквим прописивањем законодавац остао у границама 
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Уставом зајемчених овлашћења, те је, руководећи се разло-

зима цјелисходности и заштите општег интереса, усвојио 

предметна законска рјешења. 

 Народна скупштине Републике Српске није доставила 

одговор у погледу преосталог дијела одредбе члана 10. Закона 

о пореском систему Републике Српске, који је овај Суд тражио 

на темељу одредбе члана 34. Закона о Уставном суду 

Републике Српске. 

 Чланом 5. Закона о пореском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 62/17) 

прописано је: да изузетно од члана 4. овог закона, уколико је 

законом којим је уведено непореско давање утврђен јасан 

правни основ, мијењање основице, стопе или износа непорес-

ког давања може се вршити и подзаконским актом, уз 

претходну сагласност Владе Републике Српске, односно 

надлежног одбора Народне скупштине Републике Српске 

(став 1), те да се уз подзаконски акт из става 1. овог члана 

објављује и сагласност Владе, односно надлежног одбора 

Народне скупштине на тај акт (став 2). Према члану 10. овог 

закона, републички органи и организације, јединице локалне 

самоуправе и субјекти на које су пренесена јавна овлашћења 

дужни су да прије доношења подзаконског акта из члана 5. 

став 1. овог закона прибаве сагласност Владе (став 1); 

изузетно од става 1. овог члана, у случају да се актом из члана 

5. став 1. овог закона смањују или укидају непореска давања, 

републички органи и организације, јединице локалне 

самоуправе и субјекти на које су пренесена уставна овлаш-

ћења нису дужни да прибаве сагласност Владе (став 2). У 

случају из става 1. овог члана предлагач подзаконског акта 

дужан је да уз приједлог акта достави анализу оправданости и 

висине сваког појединачног непореског давања које је 

садржано у предложеном тексту акта, као и мишљење 
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Министарства финансија (став 3); сагласност Владе из става 1. 

овог члана односи се на оправданост и висину предложеног 

појединачног непореског давања (став 4); у вези са израдом 

анализе из става 3. овог члана и мишљења Министараства 

сходно се примјењују одредбе члана 9. ст. 3. и 4. овог закона 

(став 5). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорених закон-

ских одредаба Суд је имао у виду да се, према члану 5. алинеја 

4. Устава, уставно уређење Републике темељи, између осталог, 

на владавини права, а члановима 62. и 63. Устава је утврђено 

да Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и 

јавне расходе, да су средства буџета порези, таксе и други 

законом утврђени приходи, те да је обавеза плаћања пореза и 

других дажбина општа и утврђује се према економској снази 

обвезника. Надаље, у конкретном случају релевантне су и 

одредбе тачака 7. и 10. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, према којима 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, порески 

систем, организацију, надлежност и рад државних органа. 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом 

о пореском систему Републике Српске уређен је порески 

систем Републике Српске и успостављање и вођење Регистра 

пореских и непореских давања.  

  Приликом оцјене уставности члана 5. Закона о 

пореском систему Републике Српске Суд је, прије свега, имао 

у виду садржај одредаба члана 4. истог закона. По оцјени овог 

суда, садржина члана 4. је уставноправног карактера, јер је 

њиме прописано да се увођење, укидање и измјена пореских и 

непореских давања, пореских подстицаја, ослобађања од 

пореза и умањења основице врши искључиво законом (ст. 1. и 

2), те да се обвезник и висина сваког појединог пореског и 

непореског давања одређује искључиво законом (ст. 3. и 4), 
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чиме се разрађују уставни принципи из чланова 62. и 63. 

Устава. Имајући у виду одредбе тачке 7. Амандамана XXXII 

на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, а у вези са 

чланом 63. Устава, Суд је оцијенио да је законодавац овлаш-

ћен да материју непореских давања, као извор буџетских 

прихода Републике и јединице локалне самоуправе и фондова, 

уреди законом на начин који сматра адекватним, при чему је 

ограничен темељним уставним принципима.   

 Истовремено, Суд је узео у обзир чињеницу да Устав 

не дефинише предмет, поступак и начин опорезивања и 

увођења других дажбина, већ да уређивање тих питања у 

цјелини препушта законодавцу. У конкретном случају, 

уставно овлашћење за законско уређивање непореских давања, 

по оцјени Уставног суда, подразумијева уређивање свих 

материјалноправних питања непореских давања, односно 

овлашћење законодавца да законима у овој области пропише 

одређене сврсисходне и пропорционалне мјере.    

 Одредба члана 5. Закона о пореском систему Репуб-

лике Српске представља изузетак од правила прописаног у 

одредби члана 4. истог закона. По оцјени овог Суда, зако-

нодавац је овлашћен да пропише изузетак од општег законског 

правила, али и тада се мора кретати у границама датим 

Уставом, првенствено водећи рачуна о принципу владавине 

права из одредбе члана 5. алинеја 4. Устава, као једном од те-

меља уставног уређења Републике. То подразумијева да закон 

мора бити сагласан са Уставом, како у формалноправном, тако 

и у материјалноправном смислу. Дакле, да би се извјесно 

законско одређење сматрало “законом”, оно мора бити јасно и 

прецизно, у складу са специфичношћу материје коју норма-

тивно уређује, а са циљем спречавања арбитрарности и 

произвољности у тумачењу и примјени закона, односно 

уклањања неизвјесности адресата правне норме у погледу 
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крајњег ефекта законских одредаба које се на њих непосредно 

примјењују.      

 У вези са наведеним, Суд указује на то да правна 

сигурност, садржана у уставном принципу владавине права, 

захтијева да правна норма буде доступна адресатима и за њих 

предвидљива, односно таква да они сами или уз стручну 

помоћ могу стварно и конкретно знати своја права и обавезе, 

како би према њима могли поступати. Адресати правне норме 

не могу стварно и конкретно знати своја права и дужности и 

предвидјети посљедице свог понашања ако правна норма није 

довољно одређена и прецизна. Захтјеви за одређеношћу и 

прецизношћу правне норме, по мишљењу Суда, морају се 

сматрати саставним дијелом начела владавине права на 

подручју свих грана права, па и у области непореских давања. 

 Овај Суд наглашава да је циљ доношења подзаконског 

акта извршење закона, тј. провођење одредаба закона, као и да 

се питање доношења подзаконског акта прописује законом 

који уређује конкретну материју. Оспорена одредба члана 5. 

став 1.  Закона о пореском систему Републике Српске је по 

свом садржају “општи” закон, јер се њоме интервенише у свим 

областима непореских давања, те по оцјени овог Суда, она не 

испуњава захијевани стандард квалитета закона. Наиме, њоме 

је дато опште овлашћење за доношење подзаконског акта у 

циљу мијењања основице, стопе или износа непореског 

давања у свим врстама непореских давања која су побројана 

одредбом члана 7. тачка 2. Закона, уколико је конкретним 

законом, којим се уводи непореско давање, утврђен јасан 

правни основ. Таквим уопштеним нормирањем законодавац је 

пропустио да узме у обзир чињеницу да је свако од наведених 

непореских давања уређено посебним, материјалноправним 

законом, којим је питање могућности, обавезе или овлашћења 

за доношење подзаконског акта већ регулисано.  
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 Стога, по оцјени овог Суда, оспорено нормирање из 

члана 5. став 1. предметног закона, којим се на општи начин 

даје овлашћење за доношење подзаконских аката у областима 

у којима је то питање већ уређено посебним законима, доводи 

до правне несигурности и супротно је принципу владавине 

права из члана 5. алинеја 4.  Устава, те начелу уставности из 

члана 108. став 1. Устава, којим се уједно изражава и једин-

ство правног поретка. Имајући у виду одлучење Суда у 

погледу члана 5. став 1. Закона о пореском систему Републике 

Српске, Суд је одлучио да утврди несагласност са Уставом и 

одредбе члана 5. став 2. истог закона, сматрајући је несамо-

сталном и очигледно техничког карактера. 

 Када се узме у обзир да је и члан 10. Закона о пореском 

систему у директном  егзистира, Суд је, цијенећи чињеницу да 

је утврдио неуставност члана 5. Закона, оцијенио да и члан 10. 

предметног закона, из истих разлога, није у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 

     На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке.         

            Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: пред-

сједник 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-55/20                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                              УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                        Мр Џерард Селман   
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 Будући да се оспореном одредбом предметног закона 

на општи начин даје овлашћење за доношење подзаконских 

аката у областима у којима је то питање већ уређено 

посебним законима, такво нормирање доводи до правне 

несигурности и супротно је уставном начелу владавине 

права. 
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Рјешење 

Број У-62/19 од 28. октобра 2020. године 

          „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 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 

сједници одржаној 28. октобра 2020. 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 94. Колективног уговора 

Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. 

Бањалука број: 1-975/17 од 20. марта 2017. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Вукица Суботић из Брчког дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 94. Колективног 

уговора Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске 

а.д. Бањалука, који су Синдикална организација „Синдикат 

Пошта Српске“ Бањалука и Управа Предузећа за поштански 

саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука закључили 20. 

марта 2017. године под бројем: 1-975/17. У иницијативи се 

наводи да члан 94. наведеног колективног уговора није у 

сагласности са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске и 

члановима 9, 10. и 132. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18). По мишљењу даваоца 

иницијативе, члан 94. колективног уговора, према којем рад-
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ник има право на накнаду трошкова превоза у јавном 

саобраћају код доласка на посао и повратка са посла у висини 

70% од пуне цијене мјесечне карте код превозника који врше 

услугу превоза путника у градском, приградском и међу-

градском саобраћају, није у сагласности са наведеним одред-

бама Закона о раду, јер је законодавац предвидио накнаду 

трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла, 

али није ограничио висину истих. Давалац иницијативе сматра 

да доносиоци оспореног акта нису били овлашћени да накнаду 

трошкова превоза одреде у висини од 70% од пуне цијене 

мјесечне карте, због чега по његовом мишљењу, оспорена 

норма није у складу са законом, а тиме ни са чланом 108. став 

2. Устава Републике Српске. 

 У одговорима на иницијативу који су Суду доставили 

Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске а.д. 

Бањалука и Синдикат пошта Српске Бањалука истиче се да су 

наводи иницијативе неосновани. Законодавац је прописао 

право радника на накнаду трошкова превоза код доласка на 

посао и повратка са посла, уколико превоз није организован од 

стране послодавца, али је висину накнаде трошкова превоза и 

начин остваривања тог права препустио послодавцу и 

радницима да регулишу колективним уговором. Сагласно 

наведеном овлашћењу, представници послодавца и пред-

ставници синдиката код послодавца су чланом 94. оспореног 

акта утврдили да радник има право на накнаду трошкова 

превоза у јавном саобраћају код доласка на посао и повратка 

са посла у висини 70% од пуне цијене мјесечне карте 

превозника који врши услугу превоза путника у градском, 

приградском и међуградском саобраћају. С обзиром на 

наведено, у одговорима на иницијативу предлаже се да Суд 

исту не прихвати, јер је оспорени члан 94. Колективног 

уговора Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске 
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а.д. Бањалука, у складу са Законом о раду и Уставом 

Републике Српске. 

 Колективни уговор Предузећа за поштански саобраћај 

Републике Српске а.д. Бањалука, дана 20. марта 2017. године 

по бројем: 1-975/17, закључили су Синдикална организација 

„Синдикат Пошта Српске“ Бањалука и Управа Предузећа за 

поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бањалука на 

основу члана 238. и 240. став 4. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ број 1/16). 

 Овим колективним уговором у складу са Законом, 

уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа, 

начин и поступак њиховог остваривања, међусобни односи 

учесника уговора и друга питања од значаја за све раднике 

Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. 

Бањалука.  

 Оспореним чланом 94. Колективног уговора је про-

писано да радник има право на накнаду трошкова превоза у 

јавном саобраћају код одласка на посао и повратка са посла у 

висини 70% од пуне цијене мјесечне карте код превозника 

који врше услугу превоза путника у градском, приградском и 

међуградском саобраћају. 

 Приликом оцјене уставности и законитости оспореног 

акта Суд је прије свега имао у виду да је чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске, у односу на који је оспорена 

уставност наведеног акта, утврђено да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом. 

 Такође, Суд је имао у виду да се Законом о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18) 

уређују радни односи, права, обавезе и одговорности из радног 

односа и други односи по основу рада у Републици Српској, 

ако посебним законом није другачије одређено, као и да се 

права, обавезе и одговорности из радног односа уређују и 
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колективним уговором, а правилником о раду и уговором о 

раду само када је то овим законом одређено (члан 1. став 1. и 

4). Релевантним одредбама овог закона прописано је: 

колективним уговором закљученим између синдиката и 

послодавца у складу са законом уређују се права, обавезе и 

одговорности из радног односа, начин и поступак њиховог 

остваривања и међусобни односи учесника колективног 

уговора (члан 3. став 1);  колективни уговор и правилник о 

раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се 

раднику дају мања права или утврђују неповољнији услови 

рада од права и услова који су утврђени законом, а општим 

актом и уговором о раду могу да се утврде друга, или пропишу 

повољнија права и повољнији услови рада од оних утврђених 

овим законом, осим ако то законом није изричито забрањено 

(члан 9); одредбе општег акта које утврђују неповољнија права 

или неповољније услове рада од права и услова утврђених 

овим законом су незаконите и умјесто њих се примјењују 

одредбе овог закона (члан 10. став 1); послодавац раднику 

исплаћује накнаду трошкова превоза код доласка на посао и 

повратка с посла, уколико превоз није организован од стране 

послодавца, а висина и начин остваривања примања из става 1. 

овог члана уређују се колективним уговором (члан 132. став 1. 

тачка 2. и  став 2); колективним уговором, у складу са законом 

и другим прописом, уређују се права, обавезе и одговорности 

из радног односа, поступак измјена и допуна колективног 

уговора, међусобни односи учесника колективног уговора  и 

друга питања од значаја за уређивање односа између радника 

и послодавца (члан 238 ст. 1); колективни уговор закључује се 

у писаном облику (члан 238. ст. 2); колективни уговор код 

послодавца закључују послодавац и репрезентативни синдикат 

код послодавца (члан 240. ст. 4); колективни уговори 

закључују на период од три године, а по истеку рока из става 
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1. овог члана колективни уговори престају да важе ако се 

учесници колективног уговора другачије не договоре 

најкасније 60 дана прије истека важења колективног уговора 

(члан 252. ст. 1. и 2).          

 Полазећи од наведених уставних и законских одредби, 

Суд је оцијенио да  прописивањем као у оспореном члану 94. 

Колективног уговора Предузећа за поштански саобраћај 

Републике Српске а.д. Бањалука, који су закључили 

Синдикална организација „Синдикат Пошта Српске“ Бањалу-

ка и Управа Предузећа за поштански саобраћај Републике 

Српске а.д. Бањалука 20. марта 2017. године под бројем: 1-

975/17, нису нарушене уставне и законске норме на које се 

указује у иницијативи. Како је чланом 132. став 1. тачка 2. 

Закона о раду прописано да послодавац раднику исплаћује 

накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка са 

посла, уколико превоз није организован од стране послодавца, 

а у ставу 2. истог члана, да се висина и начин остваривања 

примања из става 1. овог члана уређују колективним 

уговором, Суд је оцијенио да је оспорени члан 94. наведеног 

колективног уговора у складу са законом, јер су потписници 

овог колективног уговора сагласно наведеној законској 

одредби у члану 94. уредили висину накнаде трошкова 

превоза које послодавац исплаћује раднику код доласка на 

посао и повратка са посла. По оцјени Суда, оспорени члан 94. 

није несагласан ни члану 9. и 10. Закона о раду, на које се 

указује у иницијативи, јер не одређује мањи обим права, нити 

неповољније услове рада од оних који су прописани законом, 

те не доводи у питање гаранције из Закона о раду о обиму 

права запослених који се може одредити колективним 

уговором. С обзиром на наведено Суд је оцијенио да у кон-

кретном случају није нарушено уставно начело законитости из 

члана 108. став 2. Устава Републике Српске, којим је 
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прописано да прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом.            

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени глас-

ник Републике Српске“бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.     

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-62/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                       Мр Џерард Селман    

 

 

 Није несагласна закону оспорена одредба колек-

тивног уговора којом је одређена висина накнаде трошкова 

превоза које послодавац исплаћује раднику код доласка на 

посао и повратка са посла јер њоме није утврђен мањи 

обим права, нити неповољнији услови рада од оних који су 

прописани законом, чиме се не доводе у питање гаранције 

уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-82/19 од 28. октобра 2020. године 

            „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г), члана 40. 

став 5.  и члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 

104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 28. октобра 2020. 

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 22. став 1. Одлуке о општим 

условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне 

енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18, 

40/18 и 12/19) 

 Не прихвата се иницијативa за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности и законитости члана 22. 

став 4. Одлуке из става 1. изреке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Александaр Кисић из Бање Луке дao je Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјени 

Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

коришћење топлотне енергије  ("Службени гласник Града 

Бања Лука" број 12/19) и то члана 1, којим је у члану 22. 

Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

коришћење топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања 
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Лука" бр. 2/18 и 40/18)  измијењен ст. 1. и 4, а што у основи 

представља члан 22. ст. 1. и 4. Одлуке о општим условима за 

производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије 

енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 2/18, 40/18 

и 12/19). По мишљењу даваоца иницијативе оспорено 

прописивање није у сагласности са Законом 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) и  Законом о одржавању зграда ("Службени 

гласник Републике Српске" број 101/11). Давалац иницијативе 

истиче да се оспореним прописивањем из којег произлази да 

давалац услуге има право да одобри (или не одобри) 

кориснику искључење из топлификационог система доводи у 

питање начело равноправности  страна у облигационом 

односу односно да се давалац услуге ставља у повлашћен 

положај у односу на корисника. Уз то, оспореним пропи-

сивањем се, како се даље наводи, од корисника услуге тражи 

да обезбиједи сагласност свих станара што је, по мишљењу 

даваоца иницијативе, нелогично с обзиром на то да станари 

зграде не учествују у облигационом односу у којем су само 

давалац и корисник услуге, а уз то Закон о одржавању зграда и 

не дефинише појам станара, већ прописује етажне власнике 

као носиоце права и обавеза у заједници етажних власника, те 

одређује одлуке и радње заједнице за које је потребна 

сагласност свих етажних власника. Из наведених разлога 

давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени 

члан Одлуке није у сагласности са Уставом Републике Српске 

и законом.  

 Скупштина Града Бања Лука је, у одговору Суду, 

поред осталог, навела да је Скупштина Града Бања Лука, као 

законом овлашћен орган, оспореним чланом 1. Одлуке о 

измјени Одлуке о општим условима за производњу, испоруку 
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и коришћење топлотне енергије ("Службени гласник Града 

Бања Лука" број 12/19) детаљно прописала услове, стандарде, 

елементе и начин искључења корисника из топлификационог 

система у зависности од тога да ли техничке карактеристике 

система то омогућавају или не. Поред тога, у одговору су 

оспорени и наводи из иницијативе да постоји несагласност 

оспорене одредбе Одлуке са Законом о одржавању зграда и 

Законом о облигационим односима, те предложено да Суд  

иницијативу не прихвати. С тим у вези, у одговору се указује 

на поједине одредбе Закона о локалној самоуправи ("Служ-

бени гласник Републике Српске" бр. 87/16 и 36/19) и Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 124/11 и 100/17) из којих, како се наводи, 

произлази да је Скупштина Града Бања Лука  била овлашћена 

да својом одлуком пропише услове и начин обављања 

комуналне дјелатности производње и испоруке топлотне 

енергије, као дјелатности од посебног јавног интереса, а у 

оквиру тога и услове за функционисање и техничко-тех-

нолошко јединство система и уређаја. Уз то, у одговору се 

указује и на одредбе Закона о комуналним дјелатностима које 

обавезују даваоца услуге да обезбиједи трајно и несметано 

пружање комуналних услуга корисницима комуналних услуга. 

У односу на наводе даваоца иницијативе који се односе на 

несагласност оспореног прописивања са одредбама Закона о 

одржавању зграда у одговору се указује на поједине одредбе 

овог закона и Закона о стварним правима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), те 

закључује да наведени закони прописују сагласност етажних 

власника за извођење радова који нису нужни за редовно 

одржавање заједничих дијелова зграде, што је случај са 

радовима на искључењу из топлификационе мреже, а оспорена 

одлука Града Бања Лука само прецизира и детаљније регу-
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лише овај законски услов. Поред тога, у одговору су оспорени 

и остали наводи даваоца иницијативе те предложено да Суд 

иницијативу не прихвати.  

 Одлуку о општим условима за производњу, испоруку и 

коришћење топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања 

Лука" бр. 2/18, 40/18 и 12/19) донијела је Скупштина Града 

Бања Лука на основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 

97/16), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17), 

члана 32. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник Града 

Бања Лука" бр. 25/05, 39/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17)  и 

члана 12. Уговора о стратешком партнерству, број 12-Г-

1540/17 од 30. маја 2017. године. Према оспореном члану 22. 

став 1. Одлуке  кориснику услуге може се, на његов писмени 

захтјев, одобрити издвајање из централног топлификационог 

система/искључити ако техничке карактеристике система то 

омогућавају, а према оспореном  ставу 4. овог члана Одлуке 

уколико техничке карактеристике не омогућавају потпуно 

искључење корисника из топлификационог система због 

проласка цијеви кроз простор корисника, а које напајају друге 

кориснике топлотном енергијом, кориснику услуге, на његов 

писмени захтјев, може се одобрити искључење, уз претходно 

прибављену сагласност свих станара ЗЕВ-а, односно власника 

објеката, на начин да прихвати један од три понуђена 

модалитета:  а) да на основу достављеног стручног мишљења 

о испуњености услова за искључење из топлификационог 

система, по испостављеном рачуну плати цијену гријања на 

бази рада од 24 часа дневно за испоручену енергију путем 

водова који пролазе кроз простор корисника, а снабдијевају 

друге кориснике, а да стручно мишљење, о трошку корисника, 

сачињава лице овлашћено за такву врсту посла, а исто садржи 
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јасне параметре из којих је видљиво колико топлотне енергије 

простору корисника дају постојећи водови који пролазе кроз 

исти и снабдијева друге кориснике; б) да о свом трошку, путем 

овлашћеног стручног лица, изврши изолацију водова који 

пролазе кроз простор корисника неким од изолационих 

материјала који се користе у области термотехнике, о чему се 

сачињава записник који потписују овлашћени представник 

корисника, даваоца услуге и стручно лице које је извршило 

изолацију водова, а кориснику се даље не испоставља рачун за 

топлотну енергију и  в) да са испоручиоцем закључи уговор 

којим ће се обавезати да за испоручену топлотну енергију 

плаћа 30% од пуне цијене за гријање, у ком случају се неће 

вршити радње из тачке а) и б) овог става, те да  непотпуно 

искључење из тач. а), б) и в) подразумијева и искључење 

гријних тијела (радијатори) са постојећих водова, о чему ће се 

сачинити записник који потписују овлашћени представник 

корисника и даваоца услуге, а ови радови ће се изводити под 

надзором даваоца услуге.                  

 У поступку разматрања навода из инцијатива Суд је 

имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено да 

општина преко својих органа у складу са законом уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности (члан 102. став 

1. тачка 2), као и да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).  

 Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 97/16 и 36/19) прописано  да  самосталне надлежности 

јединице локалне самоуправе обухватају, поред осталих, 

уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у 

оквиру којих је прописана производња и испорука топлотне 

енергије, у складу са законом (члан 18. тачка 2) подт.  2. и 3), 

као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси 
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одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење 

(члан 39. став 2. тачка 2). 

 Такође, Суд је имао у виду Закон о комуналним 

дјелатностима (Службени гласник Републике Српске, бр. 

124/11 и 100/17) којим су утврђене комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног 

јавног интереса, организација обављања комуналних дјелат-

ности и начин њиховог финансирања (члан 1), те је, између 

осталог, и то чланом 2. став 1. тачка в) и чланом 3. тач. г), ф), 

х) и ц) прописано да је комунална дјелатност производње и 

испоруке топлотне енергије дјелатност од посебног јавног 

интереса која обухвата производњу и испоруку паре и топле 

воде из даљинског централизованог извора или појединих 

извора за гријање и друге сврхе дистрибутивном  мрежом до 

подстанице потрошача, укључујући и подстаницу, да су 

унутрашње гријне инсталације топловодне инсталације и 

уређаји који почињу од подстанице, а чине их уређаји, 

разводна мрежа и гријна тијела у објекту, да је давалац 

комуналне услуге јавно комунално предузеће или други 

привредни субјект којем су повјерени послови обављања 

комуналне дјелатности и да је корисник комуналне услуге 

физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно 

друштво и друга правна лица, органи, организације и инсти-

туције јавних служби који на законит начин користе 

комуналне производе и услуге; чланом 6. да јединица локалне 

самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности, те да својом одлуком детаљније прописује услове 

и начин обављања комуналних дјелатности, материјалне, 

техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и 

одржавање комуналних објеката, услове за функционисање и 

техничко-технолошко јединство система и уређаја, опште 

услове које садржи уговор између даваоца и корисника 
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комуналне услуге, услове за коришћење и престанак кориш-

ћења комуналне услуге, могућност за субвенционисану цијену 

комуналне услуге, категорије корисника и услове субвенцио-

нирања, јединицу обрачуна за сваку врсту кому-налне услуге и 

начин наплате комуналних услуга; чланом 9а ст. 1. и 2) да 

корисник комуналне услуге користи комуналне услуге које је 

јединица локалне самоуправе организовала на свом подручју у 

складу са одредбама овог закона, те да се изузетно од става 1. 

овог члана, кориснику комуналне услуге може на његов 

захтјев одобрити да не користи неку комуналну услугу или 

престанак њеног коришћења, односно да корисник има право 

на раскид уговора ако давалац те услуге не може обезбиједити 

прописани квалитет, ако техничке карактеристике система не 

омогућавају њено коришћење или ако за корисника постоје 

боља техничка и економски повољнија рјешења, под условом 

да то не шкоди другим корисницима, водећи рачуна о мјерама 

из члана 5. овог закона, те да услове под којима се кориснику 

комуналне услуге може одобрити да не користи неку 

комуналну услугу детаљније прописују у одлуци из члана 6. 

став 2. овог закона; чланом 13.  да је давалац комуналне услуге 

дужан обезбиједити трајно и несметано пружање комуналних 

услуга корисницима комуналних услуга под условима, на 

начин и према нормативима који су прописани законом и 

другим прописима, исправност и функционалност комуналних 

објеката и уређаја и одређени квалитет комуналних услуга 

који подразумијева нарочито: здравствену и хигијенску 

исправност према прописаним стандардима и нормативима, 

заштиту околине и тачност у погледу рокова испоруке. 
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 Полазећи од наведених уставних и законских одредаба 

Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 22. став 1. Одлуке 

о општим условима за производњу, испоруку и коришћење 

топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 

2/18, 40/18 и 12/19) није у несагласности  са законом. 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је јединица 

локалне самоуправе овлашћена да обезбјеђује обављање 

комуналне дјелатности која се односи на производњу и 

испоруку топлотне енергије, да обезбјеђује материјалне, тех-

ничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и 

одржавање комуналних објеката и услове за функционисање и 

техничко технолошко јединство система и уређаја, као и да 

прописује услове за коришћење и престанак коришћења 

комуналне услуге односно услове под којима се кориснику 

комуналне услуге може одобрити да престане користити  

комуналну услугу. Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио 

да је доносилац акта, прописујући оспореном одредбом члана 

22. став 1. Одлуке о општим условима за производњу, 

испоруку и коришћење топлотне енергије ("Службени гласник 

Града Бања Лука" бр. 2/18, 40/18 и 12/19) да се кориснику 

услуге може, на његов писмени захтјев одобрити издвајање из 

централног топлификационог система ако техничке каракте-

ристике система то омогућавају, уредио односе даваоца и 

корисника услуга у оквиру законом утврђеног овлашћења. 

Наводи даваоца иницијативе да се оспореним прописивањем 

давалац услуге ставља у повлашћен положај, по оцјени Суда,  

нису основани имајући у виду законом прописану обавезу 

даваоца услуге да обезбиједи исправност и функционалност 

комуналних објеката и уређаја, као и да одговара за штету коју 

проузрокује корисницима ако не обезбиједи трајно и несме-

тано пружање комуналних услуга корисницима под условима, 

на начин и према нормативима који су прописани законом и 
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другим прописима односно да је, с обзиром на наведено,  

неспорно овлашћење даваоца услуге да цијени да ли је 

технички изводљиво искључење корисника са система гријања 

на начин да се тиме не утиче на квалитет гријања у 

просторијама других купаца. 

 Сходно наведеном Суд је оцијенио да оспореном 

одредбом члана 22. став 1. Одлуке о општим условима за 

производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије није 

повријеђено ни начело законитости из члана 108. став 2. 

Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити 

у  сагласности са законом. 

 У односу на дио иницијативе којим се тражи оцјена 

уставности и законитости одредби члана 22. став 4. Одлуке о 

општим условима за производњу, испоруку и коришћење 

топлотне енергије  ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 

2/18, 40/18 и 12/19) Суд је имао у виду да је у раније вођеном 

поступку оцјењивао уставност и законитост више одредаба 

предметне одлуке и донио Рјешење У-20/18 од 25. септембра 

2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 

82/19) којим се не прихвата иницијатива за оцјењивање 

уставности и законитости, поред осталих, и одредаба члана 22. 

став 4. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и 

коришћење топлотне енергије  ("Службени гласник Града 

Бања Лука" бр. 2/18, 40/18 и 12/19). Наиме, Суд је у овом 

предмету, полазећи од одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима, којим су прописана овлашћења јединице 

локалне самоуправе и обавезе даваоца комуналне услуге, те 

одредаба Закона о одржавању зграда (члан 3. тачка ж) и  члан 

4. став 1) оцијенио да  утврђивање обавезе корисника да, 

уколико не постоје техничке карактеристике за потпуно 

искључење корисника из топлификационог система због 

проласка цијеви кроз простор корисника које напајају друге 
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кориснике топлотном енергијом, прибави сагласност свих 

станара ЗЕВ-а/власника објеката и да прихвати један о 

понуђена три модалитета (тач. а, б и в), није несагласно са 

законом односно да је утврђивање одговарајуће обавезе 

кориснику на начин одређен чланом 22. став 4. Одлуке, дакле 

у ситуација када давалац услуге због техничких карактер-

истика система испоруке топлотне енергије није у могућности 

да у потпуности обустави услугу гријања у просторијама које 

се не могу искључити из система заједничког гријања и које се 

грију преко заједнички уграђених инсталација, сагласно са 

законским овлашћењем јединице локалне самоуправе да 

својим актом уреди права и обавезе даваоца и корисника ове 

комуналне услуге. Суд је, у наведеном рјешењу, такође,  

оцијенио и да је оспорено прописивање сагласно са основним 

начелима на којима се заснива Закон о облигационим 

односима, као и да оцјена цјелисходности и оправданости 

оспореног рјешења према члану 115. Устава, није у 

надлежности Суда.   

 Имајући у виду наведено Суд, на основу члана 37. став 

1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 22. став 4. Одлуке 

о општим условима за производњу, испоруку и коришћење 

топлотне енергије ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 

2/18, 40/18 и 12/19) јер је већ одлучивао о истој ствари. 

 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, одлучио да у 

овом предмету одлучи без доношења рјешења о покретању 

поступка.   
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 На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-82/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                               УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      Мр Џерард Селман    

 

 

 

 Прописујући оспореном одредбом подзаконског оп-

штег акта да се кориснику услуге може, на његов писмени 

захтјев, одобрити издвајање из централног топлифи-

кационог система ако техничке карактеристике система 

то омогућавају, његов доносилац је уредио односе даваоца и 

корисника услуга у оквиру законом утврђеног овлашћења 

ради чега нема повреде уставног начела законитости. 
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Одлука 

Број У-83/19 од 28. октобра 2020. године 

             „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

28. октобра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 18. став 3, члана 19. ст. 1. и 2, те чл. 

20. и 21. став 1. Правилника о јединственим правилима и 

процедури јавне конкуренције за запошљавање и постав-

љење државних службеника („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градска Организација породица заробљених и поги-

нулих бораца и несталих цивила Бања Лука поднијела је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 18. 

став 3, члана 19. ст. 1. и 2, те чл. 20. и 21. став 1. Правилника о 

јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15) (у 

даљем тексту: Правилник), сматрајући да је оспореним 

прописивањем омогућен пријем државних службеника само на 

основу коначних резултата конкуренције, што је у су-
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протности са чл. 10, 33, 39. и 45. Устава, те чланом 73. Закона 

о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.134/11 и 40/12). Предлагач истиче да се 

државни службеник прима у радни однос само на основу 

збирних бодова који додјељују чланови Комисије на основу 

личног утиска по обављеном улазном разговору са 

кандидатом, без узимања у обзир просјека оцјена остварених 

током школовања, ранијег радног искуства или дужине 

боравка на евиденцији Завода за запошљавање, што оставља 

простор за злоупотребе и пријем „подобних“, а не способних 

кандидата. Не оспоравајући одредбу члана 11. став 2. 

Правилника којом је уређен састав Комисије, предлагач 

сматра упитном компетентност чланова Комисије да, у смислу 

члана 17. Правилника, у року од сат времена (члан 18. 

Правилника), утврде стручност и способност кандидата за 

обављање послова на радном мјесту за које се пријављује. Без 

додатног образлагања, у приједлогу се наводи да се члановима 

породица погинулих бораца не даје предност при 

запошљавању под једнаким условима. С обзиром на изложено, 

предлагач сматра да, супротно члану 108. Устава, оспорени 

правилник није у сагласности са Уставом.   

 У одговору на наводе из приједлога који је, као 

доносилац оспореног правилика, Суду доставила Агенција за 

државну управу, истиче се да је оспорени правилник у 

потпуности усклађен са Законом о државним службеницима, 

чији члан 37. је послужио као правни основ за доношење 

оспореног правилника. У одговору је детаљно објашњен 

поступак јавне конкуренције те избор најуспјешнијих 

кандидата. Закон о државним службеницима, као lex specialis, 

поред осталог, уређује запошљавање државних службеника у 

републичке органе управе и не прописује приоритете у 



468 
 

запошљавању за било коју категорију грађана, због чега 

образац пријаве на конкурс не садржи рубрику која би се 

тицала права из Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. 

Наводи се да конкурсне комисије и ова агенција, у поступцима 

јавне конкуренције за запошљавање у републичке органе 

управе, примјењују Закон о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, 

те корисници права из наведеног закона могу током интервјуа 

достављати доказе о статусу борца, ратног војног инвалида 

или члана породице погинулог борца, а исти имају, под 

једнаким условима, приоритет при сачињавању листа 

успјешних кандидата. Поред тога, доносилац оспореног акта 

сматра да је у току поступка јавне конкуренције кандидатима 

обезбијеђена потпуна правна заштита путем оспоравања 

закључка и рјешења, као и судска заштита када су у питању 

акти Владе који се тичу радноправног стауса кандидата. 

Истиче се да незадовољство предлагача одређеним 

нормативним рјешењима као и његово непотпуно и погрешно 

тумачење оспорених одредаба, не може бити предмет оцјене 

Уставног суда, те се предлаже одбијање приједлога.  

 Правилник о јединственим правилима и процедури 

јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних 

службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 

31/12 и 24/15) донио је директор Агенција за државну управу, 

уз сагласност Владе, на основу члана 37. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 

118/08) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08 и 11/09).  
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 Оспореним чланом 18. став 3. Правилника прописано 

је да Комисија води записник о току разговора за сваког 

кандидата и да се у исти уписују питања и бодови додијељени 

од сваког члана Комисије. 

 Оспореним чланом 19. ст. 1. и 2. Правилника  

прописано је да након завршеног улазног интервјуа сваки члан 

Комисије врши бодовање тако што кандидатима додјељује од 

пет до десет бодова, те да коначан резултат конкуренције 

представља укупан збир бодова додијељених од сваког члана 

Комисије. 

 Оспореним чланом 20. Правилника је прописано да 

након утврђивања коначних резултата јавне конкурениције, 

Комисија сачињава листу успјешних кандидата и исту са 

комплетном документацијом доставља Агенцији. 

 Оспореним чланом 21. став 1. Правилника је пропи-

сано да уколико Агенција, по пријему комплетне докумен-

тације, оцијени да је Комисија поступила у складу са 

одредбама овог правилника, потврђује листу успјешних 

кандидата и сачињава приједлог за запошљавање и постав-

љење најуспјешнијег кандидата са листе. 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

Правилника Суд је имао у виду тач. 10, 12. и 18.  Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

68. Устава, а којима је утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, организацију, надлежности и рад 

државних органа, радне односе и запошљавање, друге односе 

од интереса за Републику, у складу са Уставом, те члан 108. 

Устава према коме 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. Поред тога, 

Суд је узео у обзир да је одредбама Устава у односу на које 

предлагач оспорава Правилник прописано: да су грађани 
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Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, 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), да свако 

има право на рад и слободу рада, да је принудни 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 однос 

противно њиховој вољи на начин и под условима који су 

утврђени законом и колективним уговором, да свако по основу 

рада има право на зараду, у складу са законом и колективним 

уговором (члан 39), да је свако дужан да се придржава Устава 

и закона, те да је свако дужан да савесно и одговорно врши 

поверену му јавну функцију (члан 45). 

 Суд је узео у обзир да је Законом о државним 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) прописано: да у републичком 

органу управе на радном мјесту државног службеника може 

бити запослено лице које испуњава  опште услове: да је 

држављанин Републике Српске или БиХ, да је старији од 18 

година, да има општу здравствену способност, да није 

осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у републичком органу 

управе, да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса, да испуњава и друге 

услове утврђене законом, другим прописима или актом о 
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организацији и систематизацији радних мјеста у републичком 

органу управе и посебне услове: одговарајућа школска спрема, 

положен стручни испит за рад у републичким органима 

управе, радно искуство у траженом степену образовања, те да 

при запошљавању у републички орган управе кандидатима су 

под једнаким условима доступна сва радна мјеста државног 

службеника (члан 29. ст. 1. и 2), да се заснивање радног односа 

у републичким органима управе врши путем јавног конкурса 

(члан 31), да, на захтјев и у име републичког органа управе, 

јавни конкурс расписује и објављује Агенција у средствима 

јавног информисања (члан 32. став 1), да су уз пријаву на 

јавни конкурс кандидати дужни да приложе доказе о 

испуњавању општих и посебних услова (члан 33. став 1), да за 

спровођење поступка избора државног службеника путем 

јавног конкурса Агенција именује комисију за избор канди-

дата, а да поступак за пријем државног службеника подра-

зумијева провјеру испуњавања услова јавног конкурса и 

улазни интервју са кандидатом (члан 34. ст. 1. и 7), да у 

спровођењу поступка за избор државног службеника комисија 

врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се 

пријављују за исто упражњено радно мјесто (члан 36. став 1), 

да се ближа правила и процедуре јавне конкуренције за 

запошљавање и постављење државних службеника уређују 

правилником који доноси Агенција уз сагласност Владе (члан 

37. став 1), те да се правилником из става 1. овог члана ближе 

уређују поступак спровођења јавне конкуренције, садржај и 

образац пријаве на јавни конкурс и интерни оглас, поступак 

избора, утврђивање и потврђивање листе успјешних канди-

дата, као и приједлога за запошљавање и постављење (члан 37. 

став 2). 
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 Суд је узео у обзир да је Законом о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/18) 

прописано: да Агенција за државну управу обавља управне и 

друге стручне послове, који се, између осталог, односе на: 

установљавање и спровођење јединствених правила и проце-

дура за запошљавање, именовање, постављање, оцјењивање и 

напредовање државних службеника (члан 41. став 1), да је 

Агенција за државну управу самостална управна организација 

са својством правног лица (члан 41. став 2), да органи управе 

доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте 

(члан 63. став 1), да самосталном управом и управном 

организацијом која није у саставу министарства руководи 

директор, који за свој рад одговара Влади (члан 80. став 2), да 

директор из ст. 1. и 2. овог члана рјешава у управним стварима 

из дјелокруга органа и одлучује о правима и дужностима 

запослених у органу (члан 80. став 3). 

 Суд је имао у виду да је одредбом члана 73. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12, 40/12), у односу на коју 

предлагач оспорава Правилник, прописано: да ће органи репу-

бличке управе и органи јединица локалне самоуправе, јавна 

предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини вла-

сништво Републике или већинском власништву Републике, оп-

штине или града, као и други субјекти који су основани зако-

ном или их је основала Влада, обезбиједити приликом пријема 

нових радника да члан породице погинулог борца има, под 

истим условима, предност у запошљавању у односу на остала 

лица, укључујући ратне војне инвалиде борце, у складу са про-

писима којима се уређује област рада и запошљавања, те да се 

предност из става 1. овог закона не односи на изабрана и по-

стављена лица (члан 73).  
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 Суд је исто тако узео у обзир да је оспореним 

правилником прописано: да кандидати који се пријављују на 

јавни конкурс и интерни оглас морају испуњавати опште и 

посебне услове, и то: а) општи услови: да је држављанин 

Босне и Херцеговине или Републике Српске, да је старији од 

18 година, да има општу здравствену способност, да није 

осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у републичком органу 

управе и да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и 

Херцеговини три године прије објављивања конкурса; б) 

посебни услови: одговарујућа школска спрема, положен 

стручни испит за рад у републичким органима управе, 

потребно радно искуство у траженом степену образовања и 

друге услове утврђене законом, другим прописима или 

правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста републичког органа управе у коме се врши 

попуна упражњеног радног мјеста (члан 7. став 1), да уз 

пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати 

прилажу фото-копије сљедећих докумената, и то: а) дипломе о 

завршеној стручној спреми, б) увјерења о положеном 

стручном испиту за рад у републичким органима управе или 

рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за 

рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о 

стручном испиту за рад у управи Републике Српске, в) 

увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену 

образовања и г) личне карте или пасоше (члан 10. став 1).  

Такође, Суд констатује да је Комисија, у смислу члана 

11. став 1. оспореног акта, конкурсна комисија, коју именује 

Агенција за државну управу, за спровођење поступка избора 
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државног службеника путем јавног конкурса и интерног 

огласа.  

 Узимајући у обзир наведене уставне и законске 

одредбе Суд је утврдио да је оспорени правилник донесен 

сагласно овлашћењу Агенције за државну управу из члана 37. 

Закона о државним службеницима, а њиме су, с циљем 

провођења тог закона, детаљније разрађене његове одредбе.  

 Према оцјени Суда, доносилац оспореног акта је 

прописивањем из члана 18. став 3, члана 19. ст. 1. и 2, те чл. 

20. и 21. став 1. Правилника, сагласно члану 37. Закона о 

државним службеницима, ближе уредио процедуру јавне 

конкуренције за запошљавање и попуњавање радних мјеста 

државних службеника на начин што је стандардизовао, како 

поступање Комисије приликом провођења конкретних 

поступка избора државних службеника, тако и поступање 

Агенције приликом потврђивања листе успјешних кандидата и 

сачињавања приједлога за запошљавање државног служ-

беника, обезбјеђујући праведност и јавност конкуренције. 

Обавезујући Комисију да води записник о току разговора са 

сваким појединим кандидатом, те утврђујући обавезну садр-

жину тог записника (члан 18. став 3. Правилника), пропи-

сујући начин бодовања кандидата по завршетку улазног 

интервјуа, те начин утврђивања коначног резултата јавне 

конкуренције (члан 19. ст. 1. и 2. Правилника), као и одре-

ђујући обавезно поступање Комисије по њиховом утврђивању 

(члан 20. Правилника), доносилац оспореног акта је, према 

становишту Суда, конкретизовао одредбе члана 34. став 7. и 

члана 36. став 1. Закона о државним службеницима, чиме је 

омогућио њихову примјену.  
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 Надаље, прописивањем на начин као у оспореном 

члану 21. став 1. Правилника, доносилац оспореног акта је, 

према оцјени Суда, у потпуности искључио могућност 

дискреционе одлуке Агенције када је ријеч о сачињавању 

приједлога за запошљавање, чиме је обезбиједио нормативне 

претпоставке за једнакоправан третман кандидата у поступку 

избора државног службеника. Наиме, предметним пропи-

сивањем доносилац оспореног акта је, у првом реду, установио 

објективан критеријум на основу којег Агенција може да 

цијени рад Комисије, а који подразумијева провјеру, искљу-

чиво, сагласности поступања Комисије са одредбама оспо-

реног правилника. Уколико оцијени да је Комисија поступала 

сагласно Правилнику, Агенција мора да потврди листу 

успјеш-них кандидата и сачини приједлог за запошљавање 

најуспјешнијег кандидата са листе, чиме је, према оцјени 

Суда, обезбијеђен нормативни оквир за отклањање утицаја 

субјективних преференција.  

 Такође, имајући у виду да у републичком органу 

управе на радном мјесту државног службеника може бити 

запослено лице које испуњава опште и посебне услове из 

члана 29. став 1. Закона о државним службеницима, као и да 

су уз пријаву на јавни конкурс кандидати дужни да приложе 

доказе о испуњавању општих и посебних услова (члан 33. став 

1. истог закона), а да је прописивање из наведених законских 

одредаба конкретизовано чланом 7. став 1. и чланом 10. став 1. 

Правилника, Суд је утврдио да нису основани наводи 

предлагача према којима се државни службеник прима у радни 

однос само на основу збирних бодова који додјељују чланови 

Комисије, а на основу личног утиска по обављеном улазном 

разговору са кандидатом. 
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 С обзиром на то да је сврха подзаконског нормирања у 

ближем разрађивању хијерархијски више законске норме, те 

да је у функцији њене практичне примјене, доносилац 

оспореног правилника је, прописујући на начин као оспореним 

члановима Правилника, према мишљењу Суда, поступио 

сагласно својим овлашћењима јер није измијенио смисао 

законског регулисања, те није довео до непоузданости када је 

ријеч о његовој примјени.  

 Имајући у виду изложено Суд је утврдио да нису 

основани наводи предлагача према којима је прописивање из 

оспорених одедаба Правилника у супротности са члановима 

10, 33, 39, 45. и 108. Устава. 

 Надаље, узимајући у обзир да је правни основ за 

доношење оспореног правилника садржан у члану 37. Закона о 

државним службеницима, то предмет и обим прописивања 

оспореног правилника подразумијева разраду искључиво 

одредаба Закона о државним службеницима. Како из наведене 

законске одредбе, али ни из других одредаба тог закона, не 

проистиче обавеза подзаконске разраде права адресата Закона 

о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата, наводи предлагача о 

неусаглашености одредаба оспореног општег акта са чланом 

73. овог закона, према оцјени Суда, нису од значаја за 

одлучивање у конкретној уставноправној ствари.  

 Поред тога, имајући у виду стандард оцјене у 

поступцима апстрактне контроле уставности из члана 115. 

Устава, Суд је утврдио да ни наводи предлагача којима се 

указује на могуће злоупотребе у поступку спровођења јавне 

конкуренције, као и пропуштање доносиоца оспореног општег 

акта да релевантну материју уреди на начин који предлагач 

сматра оптималним, нису од уставноправног значаја.  
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 На основу изложеног  одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-83/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                               УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                         Мр Џерард Селман    

 

 

  

С обзиром на то да је сврха подзаконског нормирања 

у ближем разрађивању хијерархијски више законске норме, 

те да је у функцији њене практичне примјене, доносилац 

оспореног правилника је поступио сагласно својим овлаш-

ћењима јер није измијенио смисао законског регулисања, те 

није довео до непоузданости када је ријеч о његовој 

примјени. 
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Одлука 

Број У-85/19 од 28. октобра 2020. године 

        „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 60. 

став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

28. октобра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члан 27. Статута Општине Пале 

(„Службене новине Града Источно Сарајево“ бр. 17/17 и 

18/17), у дијелу увода који гласи: "...туризма..." "...и 

трговине...", тачка 1. овог члана Статута, те тачка 3. 

истог члана Статута, у дијелу који гласи: "...и трго-

вине...", нису у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о локалној самоуправи. 

 Одбацује се приједлог за оцјењивање законитости 

Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Пале 

(„Службене новине Града Источно Сарајево“ бр. 10/19 и 

13/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јавна установа Туристичка организација „Јахорина“ – 

Град Источно Сарајево поднијела је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за утврђивања 

незаконитости члана 27. Статута Општине Пале („Службене 

новине Града Источно Сарајево“ бр. 17/17 и 18/17) и Одлуке о 
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оснивању Туристичке организације Општине Пале („Служ-

бене новине Града Источно Сарајево“ бр. 10/19 и 13/19). 

Предлагач сматра да је, према одредбама чл. 12. и 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и 36/19), област туризма у искључивој надлежности, 

у конкретном случају,  Града Источно Сарајево, због чега су 

члан 27. Статута, те Одлука у цјелини, у супротности са 

наведеним законским одредбама. Надаље, у приједлогу се 

указује на обавезу општина и градова да у свом раду 

супсидијарно примјењују Закон о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/10) (члан 1. став 2. овог закона). У овом смислу, истиче се 

да члан 17. став 1. наведеног закона, у погледу стварне 

надлежности, упућује на примјену Закона о локалној само-

управи, те да у складу са чланом 19. истог закона, стварну и 

мјесну надлежност није могуће мијењати договором странака, 

док орган по службеној дужности пази на своју надлежност 

(члан 23. истог закона). У вези са наведеним се истиче да 

оспорени акти нису у сагласности ни са поменутим одредбама 

Закона о општем управном поступку, те да је општина Пале 

била дужна утврдити да нема надлежности у области туризма. 

У контексту навода према којима Општина Пале није била 

овлашћена да оснује ЈУ „Туристичка организација Општине 

Пале“ предлагач указује на прописивање из члана 69. став 3. и 

члана 83. став 1. Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“ број 45/17), према којима не могу 

постојати туристичке организације и града и општине, већ 

само једна туристичка организација на нивоу локалне 

самоуправе. Наводећи да је позивање на члан 5. Закона о 

систему јавних служби у уводу оспорене одлуке незаконито, 

предлагач указује да је оснивач морао узети у обзир 
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прописивање из члана 7. став 1. тог закона које упућује на 

примјену Закона о локаланој самоуправи.    

У одговору на наводе из приједлога који је Суду 

доставила Скупштина Општине Пале истиче се да су 

неосновани наводи предлагача којима се оспорава законитост 

члана 27. Статута Општине Пале, те законитост Одлуке о 

оснивању Туристичке организације Општине Пале. 

Позивајући се на одредбе Устава, Закона о територијалној 

организацији Републике Српске, Закона о локалној само-

управи, те Закона о систему јавних служби, доносилац оспо-

рених опшштих аката сматра да је у надлежности општине, 

као основне територијалне јединице локалне самоуправе, да се 

преко својих органа стара о задовољавању потреба грађана, 

између осталог, у туризму и трговини, због чега је Скупштина 

Општине Пале била овлашћена да регулише на начин као у  

члану 27. Статута, те да оснује туристичку организацију на 

нивоу општине. С обзиром на изложено предлаже се да Суд 

због ненадлежности, како се наводи, не прихвати иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и закони-

тости Одлуке о оснивању ЈУ „Туристичке организације 

Општине Пале“ и одбије приједлог за утврђивање неустав-

ности и незаконитости члана 27. Статута Општине Пале или 

да у цијелости одбије приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 27. Статута Општине Пале и Одлуке о 

оснивању ЈУ„Туристичке организације Општине Пале“ .         

Статут Општине Пале број: 01-022/54 („Службене 

новине Града Источно Сарајево“ број 17/17) донијела је, 31. 

маја 2017. године, Скупштина Општине Пале на основу члана 

39. и чл. 82. и 83. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). Одлуку о 

измјени Статута Општине Пале број: 01-022/66 („Службене 

новине Града Источно Сарајево“ број 18/17) донијела је, 16. 
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јуна 2017. године, Скупштина Општине Пале на основу члана 

146. Статута Општине Пале („Службене новине Града 

Источно Сарајево“ број 17/18).   

Оспореним чланом 27. Статута Општине Пале („Служ-

бене новине Града Источно Сарајево“ бр. 17/17 и 18/17) (у 

даљем тексту: Статут) прописано је да Општина  у  области  

туризма,  угоститељства,  занатства  и  трговине  има  сљедеће 

надлежности: обезбјеђује  услове  за  развој  туризма,  тури-

стичких  мјеста  и  развој  и унапређивање  комуналних,  

спортско-рекреативних  и  других  дјелатности  које  допри-

носе развоју туризма (тачка 1), обезбјеђује  услове  за  развој  и  

унапређивање  угоститељства,  прописује  радно вријеме и 

врши категоризацију угоститељских објеката у складу са 

законом (тачка 2), обезбјеђује  услове  за  развој  и  уна-

пређивање  занатства,  домаће  радиности  и трговине,  под-

стиче  развој  дефицитарних  заната,  у  складу  са  интересима  

и  потребама грађана (тачка 3) и друге надлежности из ових 

области, у складу са законом (тачка 4).  

Одлуку о оснивању Туристичке организације Општине 

Пале број: 01-022/66 („Службене новине Града Источно 

Сарајево“ број 10/19) донијела је, 30. маја 2019. године, 

Скупштина Општине Пале на основу члана 83. Закона о 

туризму („Службени гласник Републике Српске“ број 45/17), 

члана 5. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. 

тачка 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. тачка 

36. Статута Општине Пале („Службене новине Града Источно 

Сарајево“ бр. 17/17 и 18/17). Позивањем на идентичан правни 

основ, те Закључак Окружног привредног Суда у Источном 

Сарајеву број 061-0-Рег-19-000 518 од 2. јула 2019. године, 

Скупштина Општине Пале је, 11. јула 2019. године, донијела 
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Одлуку о измјени и допуни Одлуке о оснивању Туристичке 

организације Општине број: 01-022/91 („Службене новине 

Града Источно Сарајево“ број 13/19).  

Оспореном Одлуком о оснивању Туристичке органи-

зације Општине Пале („Службене новине Града Источно 

Сарајево“ бр. 10/19 и 13/19) (у даљем тексту: Одлука): 

основана је Туристичка организација Општине Пале, као јавна 

установа са сједиштем у Палама (тач. I и II), дефинисан 

оснивач ове организације, те утврђено њено својство правног 

лица (тач. III и IV), одређена дјелатност и начин обезбјеђења 

средстава за оснивање и почетак рада, утврђена међусобна 

права Оснивача и Туристичке организације (тач. V, VI, VII), 

дефинисани приходи Туристичке организације, као и начин 

њиховог коришћења, утврђена обавеза подношења извјештаја 

о пословању са финансијским извјештајем, прецизирана права 

Оснивача у погледу обављања дјелатности (тач. VIII, IX, X и 

XI), одређени органи Туристичке организације, њихове над-

лежности, те начин њиховог именовања и разрјешења (тач. 

XII, XIII, XIV, XV, XVI), утврђена надлежност за вршење 

надзора над радом Туристичке оргнизације (тачка XVII), 

утврђена надлежност и рок за именовање чланова управног 

одбора и директора Туристичке организације, те прописано да 

ће се, на сва питања која нису регулисана овом одлуком, 

непосредно примјењивати Закон о туризму (тач. XVIII и XIX), 

утврђени укупни трошкови оснивања Туристичке органи-

зације, те одређен њихов обвезник (тачкаXX), те одређено да 

ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеним новинама Града Источно Сарајево“ (тачка XXI). 
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 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

Статута Суд је имао у виду да је Уставом утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 

владавини права,  тржишној привреди, те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), 

да се државна власт у Републици организује на начелу поделе 

власти (члан 69. став 1), да општина преко својих органа, у 

складу са законом, извршава законе, друге прописе и опште 

акте Републике чије извршавање је повјерено општини, те 

обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине 

(члан 102. став 1. тачка 6),  док је ставом 2. овог члана Устава  

утврђено да се систем локалне самоуправе уређује законом. У 

складу са чланом 108. Устава 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.  

Суд је имао у виду да је Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) 

прописано: да је општина основна територијална јединица 

локалне самоуправе, која се формира за дио насељеног мјеста, 

за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста (члан 

8), да град који у свом саставу има више општина: извршава 

све надлежности које су законом додијељене општинама на 

подручју водоснабдијевања, канализације, јавног превоза, 

управљања отпадом, средњег образовања, здравствене зашти-

те, туризма и трговине, противпожарне и цивилне заштите 

(члан 12. став 2), да општине у саставу града имају право да 

обављају све надлежности општине које законом или статутом 

нису додијељене граду, да се статутом града и статутима 

општина у његовом саставу уређују питања из става 1. овог 

члана (члан 13), да се одредбе овог закона које се односе на 

општину примјењују и на град, ако овим законом није 

другачије одређено (члан 14), да град, односно општина (у 
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даљем тексту: јединица локалне самоуправе) има све 

надлежности прописане овим законом, као и друге 

надлежности које су јој пренесене другим законом, да 

јединица локалне самоуправе има право да се бави свим 

питањима од локалног интереса која нису искључена из њене 

надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти, да 

јединица локалне самоуправе остварује своје надлежности у 

складу са Уставом, законом и статутом (члан 17), да 

самосталне надлежности јединице локалне самоуправе, у 

области пружања услуга, обухватају обављање специфичних 

функција, између осталог, у области туризма, угоститељства и 

заштите животне средине (члан 18. став 2. тачка 1), да 

јединица локалне самоуправе у области туризма, угости-

тељства, занатства и трговине има сљедеће надлежности: 1) 

обезбјеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и 

развој и унапређивање комуналних, спортско-рекреативних и 

других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и 

услове за организовање туристичко-информативне и пропа-

гандне дјелатности, 2) обезбјеђује услове за развој и 

унапређивање угоститељства, занатства, домаће радиности и 

трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог 

рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у 

оквиру тих дјелатности и 3) друге надлежности у складу са 

законом (тачка 3) (члан 27), да је скупштина представнички 

орган, орган одлучивања и креирања политике јединице 

локалне самоуправе, који, у смислу овог закона, има 

надлежност да доноси статут, као и одлуке и друга општа акта 

о обављању функција из области културе, образовања, спорта, 

здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туриз-

ма, угоститељства и заштите животне средине (члан 39. ст. 1. и 

2. тач. 1. и 9), да органи јединице локалне самоуправе у 

вршењу послова из своје надлежности доносе: статут, 
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пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, 

закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и 

програме, да скупштина, између осталог доноси статут (члан 

82. ст. 1. и 2), да се статутом уређују послови јединице 

локалне самоуправе, организација и рад органа јединице 

локалне самоуправе, акти, финансирање, учешће грађана у 

локалној самоуправи, сарадња јединице локалне самоуправе са 

другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доно-

шење и промјену статута и друга питања утврђена законом 

(члан 83. став 2). 

Законом о територијалној организацији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/09, 

70/12, 106/15 и 26/19) је утврђено: да је општина основна 

територијална јединица локалне самоуправе која се формира 

за дио насељеног мјеста, за једно насељено мјесто или за више 

насељених мјеста (члан 4), да је град територијална јединица 

која представља кохерентну географску, историјску, админи-

стративну, социјалну, економску цјелину са одговарајућим 

нивоом развоја (члан 23. став 1), да подручје града Источно 

Сарајево чине подручја општина: Источна Илиџа, Источно 

Ново Сарајево, Пале, Соколац, Источни Стари Град и Трново 

(члан 25. став 2).  

Полазећи од наведених уставних и законских одредаба 

Суд је утврдио да је Скупштина Општине Пале уређујући 

питање своје надлежности у области туризма и трговине на 

начин као у оспореном члану 27. Статута, изашла ван оквира 

својих надлежности.  

Имајући у виду да је Град Источно Сарајево, сагласно 

члану 25. став 2. Закона о територијалној организацији 

Републике Српске, град који у свом саставу има више 

општина, Суд је утврдио да је у ингеренцији Града Источно 

Сарајево да извршава све надлежности које су законом 
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додијељене општинама у области, између осталог, туризма и 

трговине (члан 12. став 2. Закона о локалној самоуправи), као 

и да ово извршавање подразумијева, између осталог, и 

подзаконско нормирање у овом смислу. 

С тим у вези, Скупштина Општине Пале, као орган 

општине чије подручје чини подручје Града Источно Сарајево, 

није била овлашћена да Статутом уреди питања туризма и 

трговине у смислу члана 27. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи, јер се ради о питањима од локалног интереса која 

су, чланом 12. став 2. Закона о локалној самоуправи, повјерена 

у надлежност, у конкретном случају Граду Источно Сарајево, 

због чега је прописујући на оспорени начин Скупштина 

Општине Пале поступила супротно одредбама члана 13. и 

члана 17. ст. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи.  

Имајући у виду изложено Суд је утврдио да је 

прописивање из члана 27. оспореног статута, у дијелу увода 

ове одредбе који гласи: "...туризма..." "...и трговине...", као и 

прописивање из тачке 1. овог члана Статута, те тачке 3. истог 

члана Статута, у дијелу који гласи: "...и трговине..." није у 

сагласности са Законом о локалној самоуправи.  

С обзиром на утврђену незаконитост наведеног 

прописивања из члана 27. Статута, а која је посљедица 

прекорачења овлашћења Скупштине Општине Пале из члана 

39. Закона о локалној самоуправи, у вези са чланом 12. став 2. 

и чланом 13. истог закона, Суд је утврдио да су предметним 

нормирањем повријеђена начела зајемчена чланом 102. став 1. 

тачка 6) Устава, те чланом 108. Устава. С обзиром на то да 

предметно нормирање нема правни основ у хијерархијски 

вишем законском акту, оно није у функцији провођења закона, 

те из њега не могу проистицати права и обавезе субјеката 

права. Уређујући предметну материју на овај начин, Скуп-

штина Општине Пале је поступила супротно и зајемченим 
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начелима владавине права и подјеле власти из члана 5. став 1. 

ал. 4. и 7. и члана 69. став 1. Устава. 

Узимајући у обзир раније утврђене разлоге неуставности 

и незаконитости наведеног прописивања из члана 27. Статута, 

Суд је оцијенио да за одлучивање у овој уставноправној 

ствари није од значаја разматрање навода предлагача о 

његовој неусаглашености са чланом 1. став 2, чланом 17. став 

1. и чланом 23. Закона о општем управном поступку. 

Поред овога, с обзиром на садржину и правну природу 

оспорене Одлуке о оснивању Туристичке организације 

Општине Пале („Службене новине Града Источно Сарајево“ 

бр. 10/19 и 13/19), Суд је оцијенио да је у питању  појединачан 

акт којим се оснива конкретна јавна установа те да, стога, у 

формалном и материјалном смислу, нема карактер општег 

акта чију уставност и законитост, сагласно члану 115. Устава, 

оцјењује Уставни суд.  

Стога је Суд, 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, одбаци приједлог у дијелу којим се оспорава  

наведена одлука.  

         На основу изложеног  одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

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. 
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Број: У-85/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                       Мр Џерард Селман    

 

 

 

 Будући да орган локалне самоуправе није био 

овлашћен да својим Статутом уређује сферу туризма и 

трговине, јер се ради о питањима од локалног интреса која 

су Законом о локалној самоуправи повјерена у надлежност 

Граду, дошло је до прекорачења овлашћења чиме је поври-

јеђено уставно начело законитости.  
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Рјешење 

Број У-86/19 од 28. октобра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 28. октобра 2020. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 5. тач. 1. и 2. Закона о доприносима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/17 и 112/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драган Савић из Градишке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 5. тач. 1. и 2. Закона о 

доприносима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

114/17 и 112/19). У иницијативи се наводи да оспорене 

законске одредбе нису у сагласности са чланом 37. Устава, 

којим је старим лицима гарантовано право на здравствену 

заштиту из јавних прихода. Давалац иницијативе, наиме, 

истиче да према оспореним законским нормама, лица која су 

обавезно осигурана као земљорадници, иако су старија од 65 

година живота, морају уплаћивати  доприносе за здравствено 

осигурање, што је у супротности са уставном гаранцијом да 

ова категорија грађана има обезбијеђену здравствену заштиту 

из јавних прихода. Слиједом наведеног, предлаже да Суд, 
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након проведеног поступка, утврди да оспорене норме Закона 

о доприносима нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске.  

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да је предметним 

законом уређен систем обавезних доприноса, те између 

осталог, и доприноса за финансирање здравственог осигурања. 

У конкретном случају, оспореним одредбама овог закона 

дефинисани су обвезници доприноса  ‒ лица која обављају 

пољопривредну дјелатност, уз услов да су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава. Овим законом, како се даље 

наводи, нису прописани посебни услови које лице треба да 

испуњава да би било уписано у овај регистар, с обзиром на 

године живота и друге посебне услове. То је, како се у 

одговору истиче, предмет регулисања посебних закона којима 

се прописује надлежност органа који уписују у Регистар и 

услове које треба лице да испуњава да би било уписано у 

Регистар. Оспореним прописивањем, по мишљењу Народне 

скупштине, носиоци комерцијалних и некомерцијалних 

пољопривредних газдинстава нису дискриминисани ни на који 

начин, јер је обавеза уплате доприноса за здравствено 

осигурање везана за одређени статус, а не за године живота 

или друге посебне услове. Лица која су навршила 65 година 

живота, а још увијек су у радном односу у складу са посебним 

прописом, обвезници су уплате доприноса за здравствено 

осигурање без обзира на навршене године живота, све док им 

се тај статус не промијени. У вези с тим, у одговору се износи 

став да одредбе члана 5. тач. 1. и 2. оспореног закона нису 

супротне члану 37. став 3. Устава, јер не ускраћују право на 

здравствену заштиту старим лицима из јавних прихода, већ се 

овим одредбама прописује да су та лица обвезници док су 
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уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, односно док 

обављају пољопривредну дјелатност. 

 Оспореним одредбама члана 5. Закона о доприносима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/17 и 112/19) 

прописано је да је обвезник доприноса за здравствено 

осигурање физичко лице-резидент Републике: које обавља 

пољопривредну дјелатност, уписано је у Регистар пољо-

привредних газдинстава као носилац комерцијалног породи-

чног пољопривредног газдинства и које није осигураник 

пољопривредник у складу са законом којим се уређује 

пензијско и инвалидско осигурање (тачка 1), те које обавља 

пољопривредну дјелатност и уписано је у Регистар 

пољоприведних газдинстава као носилац некомерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства (тачка 2).    

 У поступку оцјењивања уставности оспорених одре-

даба предметног закона Суд је имао у виду релевантне норме 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, а којима је утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог: основне циљеве и 

правце социјалног развоја, социјално осигурање и друге 

облике социјалне заштите, здравство, финансирање оствари-

вања права и дужности Републике, као и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом (тачке 8, 12, 17. и 

18). Поред тога, према члану 61. став 1. Устава, Република 

јемчи минимум социјалне сигурности грађана и обезбјеђује 

функционисање јавних служби, у складу са законом. Чланом 

70. став 1. тачка 2. Устава утврђено је да Народна скупштина 

доноси законе, друге прописе и опште акте.    

 Одредбом члана 37. став 3. Устава, у односу на коју 

давалац иницијативе тражи оцјену уставности оспорених 

законских одредаба утврђено је да дјеца, труднице и стара 
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лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, а 

друга лица под условом утврђеним законом. 

 Сагласно цитираним уставним нормама, Законом о 

доприносима уређен је систем обавезних доприноса за финан-

сирање пензијског и инвалидског осигурања, здравственог 

осигурања, осигурања од незапослености и дјечије заштите у 

Републици Српској (члан 1), затим, одређени су основица 

доприноса, обвезници и уплатиоци доприноса, као и друга 

питања од значаја за уређење ове законске материје. Између 

осталог, прописано је да се средства за финанасирање потреба 

дефинисаних чланом 1. овог закона обезбјеђују путем 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, доприноса за 

здравствено осигурање, доприноса за осигурање од незапо-

слености и доприноса за дјечију заштиту (члан 2. став 1). 

Оспореним нормама члана 5. тач. 1. и 2. овог закона уређено је 

питање обвезника доприноса за здравствено осигурање лица 

која обављају пољопривредну дјелатност.  

 Поред тога, приликом оцјене оспорене законске 

одредбе Суд је узео у обзир и релевантне норме Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 

106/09, 110/16, 94/19 и 44/20) којима је прописано: да је право 

из здравственог осигурања, између осталог, здравствена 

заштита (члан 4. став 1. алинеја 1), да се средства за здрав-

ствену заштиту осигураних лица обезбјеђују у Фонду 

здравственог осигурања уплатом доприноса осигураника, 

других обвезника доприноса и из других извора утврђених 

законом (члан 6), да су обавезно осигурана лица, према овом 

закону, поред осталих, лица која обављају пољопривредну 

дјелатност као носиоци комерцијалног породичног пољо-

привредног газдинства и лица која обављају пољопривредну 

дјелатност као носиоци некомерцијалног породичног пољо-
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привредног газдинства (члан 10. став 1. тач. 7. и 8), да се 

осигураницима, у смислу овог закона, сматрају, између 

осталог, и  лица старија од 65 година живота, уколико не 

испуњавају услове за стицање осигурања из члана 10. овог 

закона, или уколико права из обавезног здравственог 

осигурања не остварују као чланови породице осигураника 

(члан 10а тачка 3), те да се осигураним земљорадником сматра 

лице које се бави пољопривредном дјелатношћу као јединим 

главним занимањем, ако по основу обављања те дјелатности 

остварује средства за живот и под условом да није осигуран по 

другом основу (члан 13).   

 Имајући у виду изложено Суд је оцијенио да про-

писивањем из оспореног члана 5. тач. 1. и 2. Закона о 

доприносима нису нарушене гаранције из члана 37. став 3. 

Устава, на који се указује у иницијативи. Наиме, Суд сматра 

да је у оквиру уставног овлашћења законодавца да уреди сва 

темељна питања која се односе на плаћање обавезних 

доприноса за финансирање здравственог осигурања, па тако и 

да дефинише обвезнике овог доприноса. Начин на који су 

оспореним законским нормама одређени обвезници доприноса 

за здравствено осигурање који обављају пољопривредну 

дјелатност, по оцјени Суда, не доводи до повреде уставне 

гаранције о праву старих лица на здравствену заштиту из 

јавних прихода. Наиме, члан 5. тач. 1. и 2. предметног закона 

односи се на лица која обављају пољопривредну дјелатност и 

уписана су у Регистар пољопривредних газдинстава, из чега 

произлази да се обавеза плаћања доприноса за здравствено 

осигурање ове категорије лица везује за њихов статус, а не за 

године живота. С друге стране, Суд сматра да се одредба 

члана 37. став 3. Устава, без дилеме, односи превасходно на 

субјекте који се налазе у специфичном и врло осјетљивом 

здравствено-социјалном положају, због чега им се гарантује 



494 
 

здравствена заштита из јавних прихода. Имајући у виду ову 

чињеницу Суд је оцијенио да се адресати оспорене законске 

норме не могу подвести под уставне гаранције из члана 37. 

став 3, јер се ради о лицима који обављају пољопривредну 

дјелатност и на тај начин остварују средства за живот, те су по 

том основу обвезници обавезног осигурања, из чега произлази 

и обавеза плаћања законом прописаних доприноса за 

здравствено осигурање, без обзира на њихове године живота.  

 Законодавац је, дакле, у конкретном случају, у оквиру 

Уставом утврђених овлашћења, а сходно својој цјелисходној 

процјени и утврђеној политици у уређивању предметне 

законске материје, оспореним нормама Закона о доприносима 

уредио питање плаћања доприноса за здравствено осигурање 

лица која су осигурана по основу обављања пољопривредне 

дјелатности као носиоци комерцијалног или некомерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства. Оваквим прописи-

вањем, из напријед наведених разлога, није доведен у питање 

принцип из члана 37. став 3. Устава, који старим лицима, 

поред осталих, гарантује здравствену заштиту из јавних 

прихода.  

 С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорениог члана 5. тач. 1. и 2. Закона о доприносима одлучио 

без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  
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 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-86/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                

                                                                       Мр Џерард Селман    

 

 

 

 С обзиром на то да је законодавац сходно својој 

цјелисходној процјени и утврђеној политици у уређивању 

предметне законске материје, оспореним нормама Закона 

уредио питање плаћања доприноса за здравствено оси-

гурање лица која су осигурана по основу обављања 

пољопривредне дјелатности као носиоци комерцијалног 

или некомерцијалног породичног пољопривредног газдин-

ства, оваквим прописивањем није доведен у питање 

уставни принцип који старим лицима, поред осталих, 

гарантује здравствену заштиту из јавних прихода. 
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Одлука 

Број У-89/19 од 28. октобра 2020. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

28. октобар 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 107. став 4. Закона о раду  („Службени гласник 

Републике Српске“ број 1/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Удружење пензионера Републике Српске, које заступа 

предсједник Раде Ракуљ из Бање Луке, поднијелo je Уставном 

суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности 

члана 107. став 4. Закона о раду  („Службени гласник 

Републике Српске“ број 1/16) у односу на члан 10. Устава 

Републике Српске. Предлагач наводи да се примјеном 

оспорене законске одредбе доводе у неравноправан положај 

жене-мајке у односу на жене које то нису, јер их послодавци 

приморавају да, иако оне то не желе, раније одлазе у старосну 

пензију односно да оспорена законска одредба онемогућава 

жене-мајке да раде пуни пензијски стаж и  да остварују плату, 

а самим тим и да остваре већу старосну пензију.  На овај 

начин се, како наводи предлагач, послодавци рјешавају 

старијих радника односно женске радне снаге чиме је учињена 
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велика неправда женама-мајкама која се граничи са 

дискриминацијом, а уз то нарушени су и основни принципи на 

којима се заснива систем пензијског и инвалидског осигурања 

због чега предлаже да Суд утврди да оспорена одредба Закона 

о раду није у сагласности са Уставом.  

 Народна скупштина Републике Српске доставила је 

одговор у коме је оспорила наводе из приједлога истичући да 

предлагач на непотпун начин тумачи одредбе Устава, те је, 

између осталог, наведено да је уставни основ за доношење 

Закона о раду, чија одредба је оспорена, садржан у тачки 12. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члана 68. Устава, те члану 70. Устава, као и да је 

законодавац, у потпуности, остао у оквиру својих ингеренција 

када је, доносећи предметни Закон, уредио питања у којима 

жена-мајка стиче право на пензију за једну годину мање стажа 

осигурања за свако рођено дијете у односу на услове за 

стицање права не пензију уређене Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању. У одговору се, надаље, наводи да 

оспорена законска одредба не повређује или угрожава било 

које право грађана прописано Уставом, већ омогућава 

провођење уставног начела из члана 36. став 1. Устава, према 

којем мајке имају посебну заштиту. Уз то, у одговору се 

истиче да се наведено право, као и сва друга лична права, 

може искључиво користити на лични захтјев, односно да без 

подношења одговарајућег захтјева од лица коме је то право 

признато, исто не може бити ни реализовано. Поред тога, у 

одговору су оспорени и остали наводи предлагача те 

наглашено да незадовољство одређеним законским рјешењем 

може бити само предмет законодавне процедуре и као такво 

није уставноправно релевантно као и да није на Суду да, у 

ситуацији када је законодавац остао унутар својих овлашћења, 

цијени представља ли законодавство најбоље рјешење за 
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уређење одређене области, односно да ли би законодавно 

овлаштење требало искористити на другачији начин.  

 Према оспореном члану 107. став 4. Закона о раду  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) жена-мајка 

стиче право на пензију за једну годину мање стажа осигурања 

за свако рођено дијете у односу на услове за стицање права на 

пензију уређене Законом о пензијско-инвалидском осигурању.  

 За оцјену уставности оспорене одредбе Закона о раду 

од значаја су, по оцјени Суда, одредбе Устава Републике 

Српске којима је утврђено: да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима, дужностима, једнаки су 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на 

расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство (члан 10), да породица, мајка и дијете имају 

посебну заштиту (члан 36. 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. ст. 1. и 2), да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, радне односе, заштиту на раду и запошљавање (тачка 

12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члана 68. Устава) и да Народна скупштина доноси 

законе, друге прописе и опште акта (члан 70).  

 Поред наведених одредаба Устава, у поступку оцјене 

уставности оспорене законске одредбе Суд је имао у виду да 

се Законом о раду, чија одредба је оспорена, уређују радни 

односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и 

други односи по основу рада у Републици Српској, ако 
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посебним законима није другачије одређено (члан 1. став 1), те 

да је овим законом, између осталог, прописано да радни однос 

престаје кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 

година стажа осигурања (члан 175. тачка 2).  

 С обзиром на садржину оспорене законске одредбе, 

као и разлоге њеног оспоравања изннесене у приједлогу Суд 

је, приликом оцјене уставности предметног законског 

рјешења, имао у виду и Закон о пензијском и инвалидском 

осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 

82/13 и 103/15), којим се уређује обавезно пензијско и 

инвалидско осигурање на основу међугенерацијске солидар-

ности и добровољно пензијско и инвалидско осигурање за 

лица која нису обавезно осигурана по овом закону, као и права 

и обавезе на основу тих осигурања. Овим законом је, између 

осталог, прописано:  да право на старосну пензију има осигу-

раник када наврши 65 година живота и најмање 15 година ста-

жа осигурања (члан 41); да осигураник који нема навршених 

65 година живота има право на старосну пензију када наврши 

60 година живота и 40 година пензијског стажа, а да осигура-

ник жена која нема навршених 65 година живота има право на 

старосну пензију када наврши 58 година живота и 35 година 

стажа осигурања (члан 42); да се осигуранику који има навр-

шен стаж осигурања са увећаним трајањем старосна граница 

за остваривање права на старосну пензију из члана 41. овог за-

кона снижава за укупно увећање стажа (члан 43. став 1); да се 

поступак за остваривање права на старосну пензију покреће на 

захтјев осигураника, те да  захтјев за остваривање права на 

старосну пензију осигураник  из члана 11. овог закона може да 

поднесе након престанка осигурања (члан 118), те  да се посту-

пак за утврђивање пензијског стажа покреће  на захтјев осигу-

раника, односно корисника старосне или инвалидске пензије, 

као и на захтјев члана породице умрлог осигураника, односно 
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члана породице умрлог корисника старосне или инвалидске 

пензије (члан 121). 

  Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 

Суд је оцијенио да оспорени члан 107. став 4. Закона о раду 

није у несагласности са Уставом. Приликом овакве оцјене Суд 

је имао у виду да је законодавац, полазећи од уставног 

овлашћења из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске којим је замијењен члана 68. Устава, као и одредаба 

члана 36. став 1. и члана 49. ст. 1. и 2. Устава, оспореним 

законским рјешењем прописао додатни услов за остваривање 

права на старосну пензију који је настао као посљедица 

материнства односно услов који омогућава жени-мајци да, на 

основу рођења дјетета, оде у пензију за годину раније по 

сваком рођеном дјетету. Оспоренo прописивање којe омо-

гућава женама-мајкама да под повољнијим условом остваре 

право на старосну пензију у односу на услове за стицање 

права на пензију који су прописани Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању односи се једнако, на све жене-мајке, 

што значи да је то право доступно, под једнаким условима, 

свим лицима из наведене категорије осигураника. Тиме није, 

како то тврди предлагач, повријеђен принцип једнакости из 

члана 10. Устава, односно оспорена одредба није у 

несагласности са том, а ни са другим одредбама Устава.  

 Уставни суд није надлежан да оцјењује примјену 

закона, те указивање предлагача да оспорена законска одредба 

даје могућност послодавцима да се ријеше старије женске 

радне снаге, односно да приморавају жене-мајке да раније 

одлазе у старосну пензију није, по оцјени Суда, од значаја за 

одлучивање о уставности наведене законске одредбе. Наиме, 

оспореном законском одредбом прописан је само додатни 

услов који омогућава женама-мајкама да под повољнијим 

условом остваре право на старосну  пензију у односу на 
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услове за стицање права на пензију који су прописани Законом 

о пензијском и инвалидском осигурању, али је остваривање и 

коришћење права из пензијског и инвалидског осигурања и 

даље прописано искључиво Законом о пензијском и инва-

лидском осигурању, и остварује се на начин и у поступку који 

је прописан  одредбама тог закона.   

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-89/19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                               УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                      Мр Џерард Селман    

 

 

 Оспоренo прописивање којe омогућава женама-

мајкама да под повољнијим условом остваре право на 

старосну пензију у односу на услове за стицање права на 

пензију који су прописани Законом односи се једнако на све 

жене-мајке, што значи да је то право доступно, под 

једнаким условима, свим лицима из наведене категорије 

осигураника, чиме није повријеђен уставни принцип 

једнакости. 
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Рјешење 

Број У-91/19 од 28. октобра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 28. октзобра 2020. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 136а Закона о полицији и унутрашњим 

пословима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

57/16, 110/16, 58/19 и 82/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Здравко Мићановић из Шековића дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 136а Закона о полицији и 

унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19). У иницијативи се 

наводи да је оспорена законска норма у супротности са 

Уставом Републике Српске, јер приликом одређивања личног 

коефицијента за остваривање права на пензију грађане доводи 

у неравноправан положај у односу на полицијске службенике. 

Давалац иницијативе, наиме, сматра да су оспореним 

прописивањем полицијски службеници стваљени у повољнији 

положај у односу на остале грађане, којима је Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању на другачији начин 
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уређено питање утврђивања висине пензије. У вези са 

наведеним, износи мишљење да се оспорена одредба 

предметног закона не може примјењивати уколико не буде 

промијењен Закон о пензијском и инвалидском осигурању у 

дијелу који регулише ову материју. Слиједом наведеног, 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорена норма Закона о полицији и унутрашњим пословима 

није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да оспореном 

законском одредбом нису нарушене гаранције равноправности 

грађана из члана 10. Устава, те да давалац иницијативе на 

непотпун и погрешан начин тумачи релевентну уставну 

одредбу. Истиче се да се, полазећи од природе послова и 

посебних, односно отежаних услова рада, полицијским 

службеницима стаж осигурања рачуна у увећаном трајању. У 

вези с тим, а имајући у виду специфичности природе послова 

полицијског службеника, Законом о полицији и унутрашњим 

пословима је утврђен начин обрачуна личног коефицијента за 

остваривање права на пензију. Оспорена законска одредба се, 

како се даље наводи, подједнако односи на сва лица у 

поступку остваривања права на пензију полицијског служ-

беника, тако да сва ова лица имају једнака права и могућности 

одређене предметним законом. Народна скупштина сматра да 

се у конкретном случају не врши фаворизовање једне групе 

грађана у односу на остале, јер уставни принцип равно-

правности подразумијева једнакост у правима, али не и 

условима и начину под којима се та права остварују. Овакав 

начин прописивања је, по мишљењу законодавца, оправдан и у 

општем интересу, тако да је цијенећи друштвено-економске 

прилике у контексту најшире друштвене заједнице, усвојено 

оспорено законско рјешење.  
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 Оспореним чланом 136а Закона о полицији и 

унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) прописано је да се 

полицијском службенику лични коефицијент за остваривање 

права на пензију утврђује на основу пет годишњих плата које 

су за полицијског службеника најповољније.   

 У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе 

предметног закона Суд је имао у виду релевантне одредбе 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, а којима је утврђено да  Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог: безбједност (тачка 2), 

остваривање и заштиту људских права и слобода (тачка 5), 

организацију, надлежности и рад државних органа (тачка 10), 

социјално осигурање и друге облике социјалне заштите (тачка 

12)  као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом (тачка 18). 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 Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих 

утврђују законом, а законом се може прописати начин 

остваривања појединих права и слобода само када је то 

неопходно за њихово остваривање. Чланом 70. став 1. тачка 2. 

Устава утврђено је да Народна скупштина доноси законе, 

друге прописе и опште акте.    

 Одредбом члана 10. Устава у односу на коју је, у 

суштини, давалац иницијативе тражио оцјену уставности 

предметне законске норме, утврђено је да су грађани 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на 

расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 
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политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство. 

 Сагласно цитираним уставним нормама, Законом о 

полицији и унутрашњим пословима уређени су надлежност, 

дјелокруг, основи организације и руковођења у Министарству 

унутрашњих послова, полицијски и други унутрашњи послови 

из надлежности овог министарства, полицијска овлашћења, 

дужности и права из радних односа, пријем у радни однос у 

Министарство полицијских службеника, државних службе-

ника и намјештеника, чинови и унапређења, радни услови 

полицијских службеника, дисциплинска и материјална одго-

ворност и друга питања од значаја за рад овог министарства. 

Између осталог, чланом 132. став 1. тачка 2. овог закона, као 

један од основа за престанак радног односа полицијског 

службеника предвиђено је да је навршио 40 година пензијског 

стажа, без обзира на године живота или 65 година живота и 

најмање 15 година стажа осигурања. Оспореном одредбом 

члана 136а овог закона прописан је начин утврђивања личног 

коефицијента за остваривање права на пензију.  

 Имајући у виду Уставом утврђену надлежност законо-

давца, као и садржај предметне законске одредбе, Суд је 

оцијенио да оспореним прописивањем није нарушено начело 

равноправности грађана из члана 10. Устава, како се то наводи 

у иницијативи. Наиме, Устав не садржи ограничење у погледу 

надлежности законодавца да посебним законима, у овом 

случају Законом о полицији и унутрашњим пословима, у 

оквиру Уставом утврђених принципа, уреди права по основу 

социјалног осигурања, па тако и права на пензију полицијских 

службеника. Чињеница да су услови за пензионисање поли-

цијских службеника уређени на другачији начин у односу на 

услове које Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

предвиђа за остале грађане, у конкретном случају, по оцјени 
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Суда, не доводи до повреде принципа равноправности грађана. 

Приликом оспореног нормирања законодавац је, превасходно, 

имао у виду посебне, а често и отежане услове рада и 

специфичност природе послова које обављају полицијски 

службеници, због чега су, у конкретном случају, прописани 

другачији услови за стицање права на пензију ових субјеката. 

Суд сматра да је законодавац слободан у процјени оправдава 

ли различитост, и у којој мјери, различито уређење права и 

обавеза у истим или сличним ситуацијама, те да у конкретном 

случају постоје објективни, уставноправно прихватљиви 

разлози који оспорену законску норму не чине дискрими-

наторном. Питање оправданости и цјелисходности оспореног 

нормативног рјешења, према члану 115. Устава, није у домену 

надлежности Уставног суда. 

 У вези са наведеним, Суд сматра потребним указати на 

то да уставно начело равноправности грађана не подразу-

мијева једнакост грађана у апсолутном смислу, већ једнак 

третман субјеката који се налазе у истој правној ситуацији 

приликом реализације одређених права и обавеза. У 

конкретном случају давлац иницијативе пореди адресате 

различитих закона, који се, дакле, налазе у различитим 

правним ситуацијама приликом остваривања права на пензију. 

Због тога, по оцјени Суда, оспореним прописивањем нису 

доведене у питање гранације из члана 10. Устава, односно 

грађани које право на пензију остварују на основу Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању нису дискриминисани у 

односу на полицијаске службенике који ово право остварују 

према Закону о полицији и унутрашњим пословима.    
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 С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорене одредбе Закона о полицији и унутрашњим посло-

вима одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-91/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                       Мр Џерард Селман  

 

   

 

 Чињеница да су услови за пензионисање полицијских 

службеника уређени на другачији начин у односу на услове 

које прописује Закон за остале грађане, не доводи до повреде 

принципа равноправности грађана, јер је законодавац имао 

у виду посебне, а често и отежане услове рада и специ-

фичност природе послова које обављају полицијски служ-

беници. 
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Одлука 

Број У-100/19 од 28. октобра 2020. године 

  „Службени гласник Републике Српске“ број 110/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а)   и члана 

60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 28. октобра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија сe приједлог за утврђивање неуставности 

члана 12. Закона о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске  („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/08 и 52/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске поднијела je Уставном 

суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности 

члана 12. Закона о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/08 и 52/14). Предлагач није навео одредбе 

Устава у односу на које тражи оцјену уставности оспорене 

законске одредбе,  већ је само указао на Одлуку Уставног суда 

Републике Српске У-70/19 од 25. септембра 2019. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 82/19) којом је, 

како је навео, утврђено да Правила о поступку пред 

Републичком комисијом за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске и начин контроле 
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финансијских извјештаја  („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 31/09, 33/09, 61/09 и 13/15) нису у сагласности са 

Уставом и Законом о спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске, те предложио да се овај члан Закона 

прогласи неуставним јер, због насталог  правног вакуума, ова 

комисија није у могућности да спроводи наведени закон.  

 С обзиром на то да приједлог није садржавао све 

податке неопходне за вођење поступка, дописом је од 

предлагача  затражено да у року од 15 дана приједлог уреди 

тако што ће назначити одредбе Устава Републике Српске за 

које сматра да су повријеђене оспореном законском одредбом, 

као и уставноправне разлоге оспоравања.  

 Поступајући по допису Суда, предлагач је у допуни 

цитирао, прије свега, одредбе члана 1. став 2, члана 23. став 1. 

и члана 67. Устава Републике Српске, као и оспорену законску 

одредбу, те навео да Комисија тражи да се овај члан Закона 

прогласи неуставним и да законодавац уреди ово питање из 

разлога што је након поменуте одлуке Уставног суда, са којом 

није задовољан, настао правни вакуум који онемогућава 

Републичку комисију за утврђивање сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске да, на начин како је то 

утврђено чланом 67. став 1. Устава, спроводи Закон.  Уз то, 

предлагач  тражи да се оспорена законска одредба прецизира, 

те наводи на који начин се  то, по његовом мишљењу, треба 

учинити.  

 Народна скупштина Републике Српске доставила је 

одговор у коме је оспорила наводе из приједлога истичући да 

предлагач на непотпун начин тумачи одредбе Устава, те је, 

између осталог, наведено да је законодавац у потпуности 

остао у оквиру својих ингеренција када је, доносећи пред-

метни Закон, уредио да су изабрани представници, носиоци 

извршних функција и савјетници дужни достављати редовне 
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финансијске извјештаје, како је то предвиђено законом и 

прописима Комисије, те да ће Комисија посебним актом 

уредити начин контроле тог финансијског извјештаја. У 

одговору се, такође, наводи да су наводи предлагача у погледу 

неусклађености оспореног члана Закона са Уставом нејасни и 

неосновани, и да немају уставноправни значај с обзиром да не 

доводе у питање уставност предметног члана Закона, већ 

указују на његову наводну непотупуност и неразумљивост, и у 

вези с тим истиче да питање евентуалних измјена односно 

допуна Закона може да буде предмет само законодавне 

процедуре, а не поступка пред Уставним судом. Уз то, у 

одоговору је наглашено да у ситуацији када је законодавац 

остао унутар својих овлашћења, није на Суду да цијени 

представља ли законодавство најбоље рјешење за уређење 

одређене области, односно да ли би законодавно овлаштење 

требало искористити на другачији начин.   

 Чланом 12. Закона о спречавању сукоба интереса у 

органима власти Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 73/08 и 52/14) прописано је да су 

изабрани представници, носиоци извршних функција и савјет-

ници дужни достављати редовне финансијске извјештаје, како 

је предвиђено законом и прописима Комисије (став 1), те да ће 

Комисија посебним актом уредити начин контроле финан-

сијског извјештаја из става 1. овог члана (став 2).  

 Уставом Републике Српске је утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује организацију, надлежности и рад 

државних органа, те друге односе од интереса за Републику у 

складу са законом (тач. 10. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењен члана 68. Устава) и да 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште 

акте (члан 70). 
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 Имајући у виду наведене одредбе Устава, као и разлоге 

оспоравања садржане у приједлогу, Суд је оцијенио да је 

Република Српска овлашћена да законом уреди посебне 

обавезе изабраних представника, носилаца извршних функција 

и савјетника у органима власти Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе у обављању јавне функције, а у циљу 

спречавања сукоба интереса. Полазећи од наведеног, зако-

нодавац се, по оцјени Суда, прописујући оспореним чланом 

Закона да су носиоци извршних функција и савјетници дужни 

достављати редовне финансијске извјештаје, како је предви-

ђено законом и прописима Комисије, те обавезу Републичкој 

комисији за утврђивање сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске да, као независан орган, посебним актом 

уреди начин контроле наведених финансијских извјештаја, 

кретао у оквиру уставних овлашћења из тач. 10. и 18. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члана 68. Устава. 

 Сагласност оспорене одредбе Закона са одредбама 

члана 67. Устава којим је, између осталог, утврђено да 

републички органи, у оквиру Уставом утврђених права и 

дужности Републике, утврђују политику, доносе и извршавају 

законе, друге прописе и опште акте, врше заштиту уставности 

и законитости (став 1), те да се законом уређује одговорност за 

извршавање закона, других прописа и општих аката (став 3), а 

на које указује предлагач, Суд није цијенио, јер предлагач није 

навео уставноправне разлоге оспоравања, а нити су наведене 

уставне одредбе од значаја за ту оцјену.  

 Наводи предлагача којима се изражава незадовољство 

због Одлуке Уставног суда У-70/19 од 25. септембра 2019. 

године („Службени гласник Републике Српске“ број 82/19) 

због које је, како наводи, настао правни вакуум који 

онемогућава Републичку комисију за утврђивање сукоба 
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интереса у органима власти Републике Српске да, сагласно 

члану 67. Устава, спроводи закон ‒ нису од значаја за 

рјешавање ове уставноправне ствари, јер није ријеч о тврд-

њама које се тичу уставности оспореног законског рјешења, па 

самим тим ни надлежности Уставног суда из члана 115. 

Устава. Такође, ни питање измјене односно прецизирања 

оспорене одредбе Закона, које се у приједлогу покреће, није у 

надлежности Уставног суда већ у надлежности доносиоца 

акта, у конкретном случају Народне скупштине Републике 

Српске.  

 На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-100/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

28. октобар 2020. годинe                              УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                     Мр Џерард Селман    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



513 
 

 

 Прописујући оспореним чланом Закона да су носиоци 

извршних функција и савјетници дужни достављати 

редовне финансијске извјештаје, како је предвиђено законом 

и прописима Комисије, те обавезу Републичкој комисији да, 

као независан орган, посебним актом уреди начин контроле 

наведених финансијских извјештаја, законодавац се кретао 

у оквиру својих уставних овлашћења. 
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Рјешење 

Број У-90/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г), члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке  д) и г)  Закона о Уставном 

суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. 

новембра , донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 38. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 82/13 и 103/15). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности чланова 37. и 39. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Мирко Ерић из Источног Новог Сарајева дао је 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности чланова 37, 38. и 39. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). 

Незадовољан исходом поступка који се по његовом захтјеву за 

остваривање права на старосну пензију водио код Фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, давалац 
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иницијативе у суштини оспорава наведено законско рјешење 

из разлога што се према оспореним законским одредбама 

период који је рјешењем Фонда утврђен као посебан стаж у 

двоструком трајању, не рачуна у стаж осигурања, без обзира 

на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда. Како је у 

периоду за који му је признат посебан стаж у двоструком 

трајању урачунат и период у којем је био ангажован на радној 

обавези и за који су му, како наводи, плаћени порези и 

доприноси, давалац иницијативе сматра да је његов стаж 

осигурања дијелом претворен у посебан стаж у двоструком 

трајању, који се не рачуна у стаж осигурања, те истиче да је 

због оспореног законског рјешења дискриминисан у односу на 

остале борце којима се према члану 37. наведеног закона 

признаје посебан стаж у двоструком трајању без дана рада за 

вријеме рата. Из навода иницијативе произлази да давалац 

иницијативе оспорава наведене законске одредбе у односу на 

члан 10. Устава Републике Српске, јер се, по његовом 

мишљењу, не односе једнако на сва лица која се налазе у истој 

ситуацији.  

 С обзиром на то да је Уставни суд Републике Српске 

већ одлучивао о уставности оспорених чланова 37. и 39. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Народна 

Скупштина Републике Српске доставила је Суду одговор на 

иницијативу у погледу оспораваног члана 38. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). У одговору на 

иницијативу се истиче да је законодавац овом одредбом 

ријешио правну ситуацију када за исти период у матичној 

евиденцији Фонда постоји унесен стаж осигурања и када је 

рјешењем Фонда утврђен посебан стаж у двоструком трајању. 

Имајући у виду чињенице да се посебан стаж не утврђује по 

службеној дужности већ искључиво по захтјеву странке, да у 
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истом периоду не могу постојати двије врсте стажа и да је 

посебан стаж у двоструком трајању утврђен у посебном 

поступку, који дерогира податке унесене у матичну 

евиденцију, законодавац је наведену правну ситуацију 

регулисао на поменути начин. С обзиром на то да се оспорена 

одредба једнако односи на сва лица у поменутој правној 

ситуацији, не може се говорити о дискриминацији, нити о 

несагласности оспорене одредбе са Уставом Републике 

Српске. У одговору се предлаже  да Суд иницијативу не 

прихвати. 

 Оспореним чланом 38. Закона о пензијском и инвалид-

ском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 82/13 и 103/15) прописано је да се период који је 

рјешењем из става 3. члана 37. овог закона утврђен у посебан 

стаж у двоструком трајању не рачуна у стаж осигурања без 

обзира на то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда. 

 Приликом оцјене уставности члана 38. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) Суд је имао у 

виду да је чланом 49. Устава Републике Српске утврђено да се 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно 

на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да се 

услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те 

да се законом може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање. Такође, Суд је имао у виду да је тачком 12. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члан 68. Устава утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, и социјално осигурање и друге 

облике социјалне заштите, као и то да су, према члану 10. 

Устава, грађани Републике Српске равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају 
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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.     

 Суд је имао у виду и да је релевантним одредбама 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13и 103/15) 

прописано да се права из пензијског и инвалидског осигурања 

остварују и користе само под условима прописаним законом 

(члан 3. ст. 1); да се коришћење права из пензијског и 

инвалидског осигурања може ограничити само у случајевима 

и под условима утврђеним овим законом, а стечена права из 

пензијског и инвалидског осигурања могу престати само у 

случајевима утврђеним овим законом (члан 5); да пензијски 

стаж на основу којег се остварују права из пензијског и 

инвалидског осигурања обухвата стаж осигурања и посебан 

стаж (члан 22); да се под стажом осигурања подразумијева 

стаж осигурања са ефективним трајањем и стаж осигурања са 

увећаним трајањем (члан 23); да се посебан стаж у двоструком 

трајању рачуна борцу, припаднику оружаних снага 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије или 

војних формација под командом тих снага за вријеме 

оружаних сукоба на територији те државе од 17. августа 1990. 

до 19. маја 1992. године, те борцу, припаднику Војске 

Републике Српске и припаднику Министарства унутрашњих 

послова, за вријеме оружаних сукоба на територији бивше 

БиХ од 19. маја 1992. године до демобилизације (члан 37. став 

1. тачке а) и б); лицима из става 1. овог члана у посебан стаж у 

двоструком трајању рачуна се и вријеме проведено у 

заробљеништву, као и вријеме проведено на лијечењу и 

медицинској рехабилитацији због посљедица болести или 

повреда задобијених у оружаним сукобима и заробљеништву 
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(члан 37. став 2); посебан стаж, у складу са ставовима 1. и 2. 

овог члана, утврђује Фонд рјешењем на основу правоснажног 

рјешења о категоризацији борца (члан 37. став 3); посебан 

стаж, у складу са ставом 1. тачка б) и ставом 2. овог члана, 

рачуна се закључно са даном демобилизације, односно са 

даном ослобађања из заробљеништва или завршетка лијечења 

и медицинске рехабилитације, а најдаље до 19. јуна 1996. 

године (члан 37. став 4); да се период који је рјешењем из 

става 3. члана 37. овог закона утврђен у посебан стаж у 

двоструком трајању не рачуна у стаж осигурања без обзира на 

то да ли је унесен у матичну евиденцију Фонда (члан 38); да се 

лице из члана 37. овог закона не може одрећи посебног стажа 

који је утврђен рјешењем фонда (члан 39); да право на 

старосну пензију има осигураник када наврши 65 година 

живота и најмање 15 година стажа осигурања (члан 41), а 

осигураник који нема навршених 65 година живота има право 

на старосну пензију када наврши 60 година живота и 40 

година пензијског стажа (члан 42. став 1); да се права из 

пензијског и инвалидског осигурања, прописана овим 

законом, остварују у поступку предвиђеном прописима који 

регулишу општи управни поступак, ако овим законом није 

другачије уређено (члан 116. став 1), као и да се поступак за 

остваривање права на старосну пензију покреће на захтјев 

осигураника, а да захтјев за остваривање права на старосну 

пензију осигураник из члана 11. овог закона може да поднесе 

након престанка осигурања (члан 118); поступак за утврђи-

вање пензијског стажа покреће се на захтјев осигураника, 

односно корисника старосне или инвалидске пензије, као и на 

захтјев члана породице умрлог осигураника, односно члана 

породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије 

(члан 121); да о правима из пензијског и инвалидског 

осигурања, као и о утврђивању пензијског стажа рјешава Фонд 
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на основу података унесених у матичну евиденцију, док се 

чињенице које се не могу утврдити на основу података из 

матичне евиденције, а које су од значаја за остваривање права, 

утврђују у поступку рјешавања о тим правима (чланови 122. и 

123); да се у поступку остваривања права из пензијског и 

инвалидског осигурања, као и поступку утврђивања пензиј-

ског стажа, обезбјеђује двостепеност (члан 125); да се против 

рјешења Фонда донесеног по жалби и рјешења донесеног у 

вршењу ревизије може покренути управни спор код надлеж-

ног суда (члан 130); да Република из буџета обезбјеђује Фонду 

средства за покриће обавеза насталих по основу права 

остварених под повољнијим условима, по основу већег обима 

права одређених категорија осигураника у односу на обим 

права осталих осигураника, као и по основу посебног стажа 

(члан 157). 

 Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 

као и разлоге оспоравања садржане у иницијативи, Суд је 

оцијенио да је законодавац поступио у оквиру својих уставних 

овлашћења када је у оспореном члану 38. Закона прописао да 

се период за који је рјешењем из члана 37. став 3. закона 

утврђен посебан стаж у двоструком трајању не рачуна у стаж 

осигурања без обзира на то да ли је унесен у матичну 

евиденцију Фонда. Њиме, Устав је дао искључиву надлежност 

законодавцу да уреди област социјалног осигурања и 

социјалне заштите, па тиме и услове за остваривање права по 

основу пензијског и инвалидског осигурања. У оквиру 

наведеног овлашћења законодавац је нормирао да у истом 

периоду не могу постојати двије врсте стажа као и да се 

посебан стаж у двоструком трајању не утврђује по службеној 

дужности, већ по захтјеву странке и у посебном поступку, 

посебно уважавајући чињеницу да средства за покриће обавеза 

насталих по основу посебног стажа планира Република и 
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обезбјеђује их из буџета. Оспореном одредбом Закона не 

ускраћују се Уставом утврђена права већ се утврђује услов 

њиховог коришћења. Сходно члану 115. Устава, није у 

надлежности овог суда да оцјењује законодавну политику 

нити цјелисходност законског рјешења. 

 Такође, Суд је оцијенио да прописивањем као у оспо-

реној законској одредби није нарушено начело равно-

правности и једнакости грађана из члана 10. Устава Републике 

Српске, јер се оспорена норма једнако односи на сва лица, 

којима је у складу са одредбама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању, рјешењем Фонда утврђен посебан 

стаж. Поред тога, Суд указује на то да уставно начело 

равноправности и једнакости грађана није апсолутно, већ 

гарантује једнак третман субјеката који се налазе у истим 

правним ситуацијама приликом реализације права и обавеза, 

што предметни Закон осигурава.  

 У погледу оспорених чланова 37. и 39. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) Суд је конста-

товао да рјешењем Суда број У-21/13 од 26. јуна 2014. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 58/14) није 

прихваћена иницијатива за оцјену уставности члана 37. Закона 

о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13) као и да рјешењем Суда 

број У-53/13 од 19. марта 2014. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 25/14) није прихваћена иницијатива за 

оцјену уставности члана 39. Закона о пензијском и инвалид-

ском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11 и 82/13), јер је Суд оцијенио да су ове законске одредбе 

у сагласности са Уставом Републике Српске. С обзиром на 

наведено, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Суд није прихватио 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

чланова 37. и 39. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 

82/13 и 103/15), јер је већ одлучивао о истој ствари.   

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 9212), у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-90/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                           УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                        Мр Џерард Селман    
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 Оспореном одредбом Закона којом је нормирано да у 

истом периоду не могу постојати двије врсте стажа као и 

да се посебан стаж у двоструком трајању не утврђује по 

службеној дужности, већ по захтјеву странке и у посебном 

поступку, не ускраћују се Уставом утврђена права већ се 

утврђује услов њиховог коришћења. 
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Рјешење 

Број У-92/19 од 25. новембра 2020. године 

  „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, чланова 40. став 5, члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 25. новембра 2020. 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 15. и 16. Правилника о 

нормативима и стандардима за финансирање основних 

школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 

77/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е    

 

 Ненад Ђервиз из Бањалуке, Душко Келеч из Шипова, 

Радмила Војиновић из Новог Града, Марко Шатара из 

Шипова, Дрена Радановић из Приједора, Нада Субић из 

Челинца, Душанка Тривић из Челинца, Мирјана Адамовић из 

Палачковаца, Јованка Вишекруна из Бабановаца, Данијела 

Санчанин из Велике Илове, Радинка Живковић из Лишње, 

Цвијета Миловановић из Шамца, Драгица Петровић из 

Црквине, Александра Малић из Прњавора, Сања Миладић 

Петровић из Добоја, Оливера Кострешевић из Доњих 

Вијачана, Биљана Јанковић из Доњих Вијачана, Мара 

Јовановић из Горње Слатине, Драгана Софреновић из 

Обудовца, Драган Згоњанин из Козарске Дубице, Борка 
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Станић из Козарске Дубице, Невенка Адамовић из Брезичана, 

Јована Брдар из Приједора, Санела Мандић из Приједора, 

Алиса Пихић из Козарца, Зорка Поповић из Дервенте, Драгана 

Врачевић из Горњих Смртића, Јадранка Марковић из Чечаве, 

Розалија Петковић из Теслића, Драгица Илић из Добоја, 

Радмила Кондић из Новог Града, Миливојка Стојановић из 

Теслића, Јелена Очаушанин из Теслића, Биљана Радишић из 

Бањалуке, Тиносава Вујичић из Бањалуке, Душанка Триву-

новић из Шипрага, Дарко Ђекановић из Котор Вароша, 

Биљана Јањић из Омарске, Милијана Кукавица из Новог 

Града, Наташа Мандић из Бањалуке, Гордана Тимарац из 

Приједора, Мира Граховац из Ламовите, Драгица Лужија из 

Бронзаног Мајдана, Дрина Петош из Омарске, Снежана Рошић 

из Бањалуке, Милена Стојановић из Мркоњић Града, Никола 

Ђаковић из Мркоњић Града, Милка Вукић из Брезичана, 

Зорица Мрђа из Приједора, Никола Иветић из Приједора, 

Богданка Пађан из Омарске, Зорица Дукић из Приједора, 

Мирјана Павловић из Приједора, Љубица Михаиловић из 

Јаблана и Раденка Жежељ из Приједора,  заступани по 

пуномоћнику Браниславу А. Ракићу, адвокату из Бањалуке, 

дали су Уставном Суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање  уставности и законитости 

чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за 

финансирање основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/19) (у даљњем тексту: Правилник), који је 

донио министар просвјете и културе Републике Српске. Суду 

је достављена допуна са подацима давалаца иницијативе. 

 У иницијативи се наводи да су оспорене одредбе 

Правилника у супротности са Законом о основном васпитању 

и образовању („Службени гласник Републике Српске“  бр. 

44/17, 31/18 и 84/19), Законом о платама запослених у области 

просвјете и културе Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 66/19) и Уставом Републике Српске. 

Даваоци иницијативе истичу да је прописивање као у 

оспореним члановима 15. ст. 1. и 16. ст. 1. Правилника, које је 

опционо и предвиђа могућност систематизовања радних 

мјеста секретара и рачуновође уколико школа има 16 и више 

одјељења, у супротности са чланом 129. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“  бр. 44/17, 31/18 и 84/19), јер ова законска одредба, 

како се наводи, изричито прописује постојање наведених 

радних мјеста у основној школи. Указује се и на опис послова 

секретара и рачуновође прописан члановима 130 и 131. овог 

закона, те да је из ових  законских одредби очигледно да је 

неопходно обављање послова секретара и рачуновође у школи. 

Такође се наводи да је прописивање као у члану 15. ст. 2. и 16. 

ст. 2. које предвиђа могућност умањења процента радног 

времена за радно мјесто секретар школе и рачуновођа школе у 

супротности са чланом 5. став 2.  и чланом 8. Закона о платама 

у области просвјете и културе („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.66/18), према којим законским одредбама начин 

обрачуна и исплата плата зависе од радног мјеста, платне 

групе и подгрупе са таксативно утврђеним коефицијентима за 

обрачун основне плате, с тим да је могуће процентуално 

умањење плате само ако се у једном од квартала не остварује 

буџет у пуном обиму. Наводи се да нема правног основа по 

коме би се правилником уређивали било какви критеријуми 

који утичу на износ висине плате за наведене послове. Истиче 

се да  смањење броја одјељења  не значи мањи обим послова 

секретара и рачуновође, јер ненаставни послови не зависе, као 

наставни послови, од броја одјељења у школи. Због наведеног, 

по мишљењу давалаца иницијативе, оспорено прописивање је 

у супротности са чланом 39. ст. 3. и 5. Устава Републике 

Српске, којим се гарантује да свако по основу рада има право 
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на зараду у складу са законом и колективним уговором. 

Посебно се истиче да је оспорено прописивање 

дискриминаторно и у супротности са чланом 10. Устава, јер 

поставља различите услове који утичу на висину плате за 

двије упоредне категорије запослених унутар исте групе 

ваннаставног особља, секретара и рачуновођа, с једне стране, 

и директора, с друге стране. Усљед наведене несагласности са 

законом, иницијативом се указује на неуставност оспорених 

одредби Правилника у односу на члан 108. Устава. Предлаже 

се да Суд утврди несагласност оспорених одредби Правилника 

са законом и Уставом. 

 У одговору на иницијативу, који је Суду доставило 

Министарство просвјете и културе Републике Српске, наводи 

се да су оспорене одредбе Правилника у сагласности са 

релевантним одредбама Закона о основном васпитању и 

образовању, Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској и 

Законом о раду. Доносилац оспореног акта истиче да школа 

која има мањи број одјељења од 16, има смањен обим послова, 

како наставног тако и ваннаставног особља. Због тога, 

смањењем броја обрачунских одјељења смањује се и проценат 

норме/радног времена наставног особља, те је оправдано и 

смањење процента радног времена ваннаставног особља, које 

је подршка реализацији васпитно-образовног процеса у школи. 

Исто тако, указује се на то да је чланом 129. став 6. Закона о 

основном васпитању и образовању прописано да се број 

извршилаца на радном мјесту секретара и рачуновође одређује 

Правилником којим се прописују нормативи и стандарди за 

финансирање основних школа. Наводи се да је чланом 15. став 

2. Закона о платама запослених у основним и средњим 

школама и ђачким домовима у Републици Српској прописано 

да се, уколико запослени ради са непуним радним временом у 
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складу са посебним законом или другим прописима, основна 

мјесечна плата одређује сразмјерно времену проведеном на 

раду. Поред тога, у одговору се износи став да оспорене 

одредбе Правилника не дискриминишу било коју категорију 

лица, јер се, када је ријеч о смањењу норме/процента радног 

времена, по истом принципу ова одредба примјењује на све 

запослене у основној школи, тако да није у супротности са 

чланом 10. Устава Републике Српске. Такође се истиче да у 

конкретном случају нису нарушена ни права гарантована 

чланом 39. Устава и указује на садржај одредби чланова 41. и 

42. Закона о раду, којима је прописано да послодавац може са 

радником закључити уговор о раду са непуним радним 

временом, те да за рад са непуним радним временом радник 

остварује права из радног односа сразмјерно времену 

проведеном на раду. Наглашено је да је оспореним члановима 

15. и 16. Правилника прописано да се школи која има мање од 

16 одјељења умањује право на радно мјесто секретара и 

рачуновође по коефицијенту 0,05 за свако одјељење мање од 

16, с тим што максималан проценат умањења може бити 50 % 

радног времена. Предлаже се да Суд иницијативу не прихвати.     

 Правилник о нормативима и стандардима за финанси-

рање основних школа („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 74/19 и 77/19) донио је министар просвјете и културе 

позивајући се на члан 168. став 9. Закона о основном васпи-

тању и образовању („ Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 44/17 и 31/18) и члан 76. став 2. Закона о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18). 

Оспореним чланом 15. овог правилника прописано је 

да школа која има 16 и више одјељења може систематизовати 

радно мјесто секретар школе (став 1); школи која има мање од 

16 одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши се 

умањење процента радног времена за радно мјесто секретар 
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школе за 5 % (став 2); максимални проценат умањења из става 

2. овог члана је 50 % радног времена (став 3). 

 Осим оспорених одредби Правилника, Суд је имао у 

виду одредбе члана 4. Правилника којима је прописано  да се 

укупни износ средстава за рад школе, у оквиру планираних 

средстава у буџету, утврђује на основу: броја обрачунских 

одјељења, броја часова у одјељењу у складу са наставним 

планом и програмом, броја заступљених часова по одјеље-

њима, броја сати за остале запослене раднике у школи, према 

броју обрачунских одјељења, радног стажа запослених 

радника, коефицијента утврђеног  законом којим се прописују 

плате  запослених  у основним и средњим школама и ђачким 

домовима, цијене рада и увећања по основу услова рада ( став 

1). Укупна расположива средства школа  расподјељује у 

складу са  законом којим се прописују плате  запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима, Посебним 

колективним уговором за запослене у области  образовања и 

културе  Републике Српске, законским  прописима који регу-

лишу  порезе и доприносе и овим правилником ( став 2). 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених одредаба Правилника Суд је имао у виду одредбе 

Устава у односу на које је оспорена уставност наведеног 

општег акта, као и одредбе Устава које су по оцјени Суда од 

значаја за овај поступак, а којима је утврђено: да се уставно 

уређење Републике  темељи на владавини права (члан 5. став 

1. алинеја 4), да су грађани Републике равноправни у сло-

бодама, правима и дужностима, да су једнаки пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, 

националну припадност, вјероисповијест, социјално пори-

јекло, 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 



529 
 

послова и да под једнаким условима буду примљени у јавну 

службу (члан 33), да свако има право на рад и слободу рада, да 

је свако слободан у избору занимања и запослења и да му је 

под једнаким условима доступно радно мјесто и функција, да 

свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом 

и колективним уговором (члан 39. ст. 1, 2. и 5), да Република 

мјерама економске и социјалне политике подстиче економски 

развој и повећање социјалног благостања грађана (члан 51), да 

Република јемчи минимум социјалне сигурности грађана и 

обезбјеђује функционисање јавних служби, у складу са 

законом, да се финансирање јавних служби врши преко 

фондова и буџета, у складу са законом (члан 61), да Република 

уређује и обезбјеђује систем јавних служби, те, између 

осталог, радне односе, запошљавање и образовање (тач. 11. и 

12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члан 68. Устава), да закони, статути, други прописи 

и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, да 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108).            

 Надаље, Суд је имао у виду да је Законом о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) прописано, 

поред осталог, да се наставни процес реализује у редовним, 

комбинованим и посебним одјељењима у редовним школама и 

у одјељењима у школама  за дјецу са сметњама у развоју те је 

прописан број ученика у тим одјељењима (члан 48), да 

директор расписује јавни конкурс за упражњено радно мјесто 

наставника, стручног сарадника, секретара и рачуновође 

обавезно посредством Завода за запошљавање Републике 

Српске, као и да се конкурс за упражњено радно мјесто на 

неодређено вријеме расписује у случају када постоји потреба  

за ангажовањем радника на најмање пола радног времена 
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(члан 113. ст. 1. и 6). Такође је прописано да је прије 

расписивања конкурса за попуну упражњеног радног мјеста за 

раднике из члана 113. ст. 1. овог закона, са пуним или непуним 

радним временом, директор дужан распоредити стручног 

сарадника, секретара и рачуновођу са подручја актива 

директора, за чијим радом је дјелимично или потпуно престала 

потреба у другој школи, с тим да се допуна не може вршити на 

мање од пола радног времена, да се распоређивање радника из 

става 1. овог члана  врши за раднике  који имају закључен 

уговор  о раду на неодређено вријеме са школом, као и да се 

распоређивање  радника из става 1. т. 2.  и 3. овог члана врши 

за раднике којима је умањена норма на коју су закључили  

уговор о раду приликом заснивања радног односа, а који су са 

тим сагласни (члан 114. став 1. тач. 3 и став 2. и 3). Овим 

законом  прописано је да норма стручних сарадника и осталих 

радника у школи  износи 40 сати седмично, а да министар 

доноси правилник о норми наставника, стручних сарадника и 

осталих радника школе у оквиру 40-часовне радне седмице 

(члан 118. став 2. и 5), да административне, правне и 

рачуноводствене послове у школи обављају секретар и 

рачуновођа, а да административно-финансијске послове за 

потребе секретара школе и рачуновође школе може обављати 

административно-финансијски радник ако школаима система-

тизовано радно мјесто административно- финансијског рад-

ника, а да се број извршилаца из став 1. и 4. овог члана 

одређује правилником којим се прописују нормативи и 

стандарди за финансирање основних школа (члан 129. ст. 1. и 

6). Такође је Суд имао у виду да су послови које обављају 

секретар и рачуновођа таксативно утврђени овим законом 

(члан 130. и 131), да директор руководи радом школе, да за 

директора школе може бити изабран наставник или стручни 

сарадник који између осталих услова има: 1) завршен први 
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циклус студија у трајању од четири године и остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент,  2)  најмање пет 

година радног искуства као стручни сарадник или наставник 

на предметима који се изучавају у основној школи након 

стицања дипломе из тачке 1) овог става (члан 137). Поред тога, 

овим законом регулисано је питање обезбјеђивања средстава 

за рад школа чији је оснивач Република, те да Влада 

обезбјеђује  средства школама између осталог, за плате и нак-

наде запослених у складу са важећим прописима, а да 

министар доноси правилник о нормативима и стандардима за 

финансирање основних школа (члан 168. став 2. тач. 1. и став 

9). 

 Законом о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/18) прописано је да Министарство 

просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове, 

који се односе, између осталог, на систем основног обра-

зовања и васпитања, утврђивање стандарда и норматива, те 

других услова за обављање васпитно-образовног рада, оси-

гуравање финансијских и материјалних услова за рад обра-

зовних установа основног  образовања, израђивање законских 

и подзаконских аката из надлежности Министарства (члан 12), 

да  органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и 

друге опште акте, да се правилником разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе (члан 63. ст. 1. и 2), да 

министар представља министарство, доноси прописе из члана 

63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим 

појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима 

запослених у министарству и одлучује о другим питањима из 

дјелокруга министарства (члан 76. став 2). 
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 Суд је имао у виду да се Законом о раду („Службени 

гласник Републике Српске“  бр. 1/16 и 66/18)  уређују радни 

односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и 

други односи по основу рада у Републици Српској, ако 

посебним законима није другачије одређено (члан 1. став 1). 

Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се и 

колективним уговором, а правилником о раду и уговором о 

раду само када је то овим законом одређено (члан 1. став 4). 

Одредбе овог закона примјењују се и на запослене у репуб-

личким органима, органима локалне самоуправе и јавним 

службама ако посебним законом није другачије одређено 

(члан 2. став 2). Колективним уговором закљученим између 

синдиката и послодавца у складу са законом уређују се права, 

обавезе и одговорности из радног односа, начин и поступак 

њиховог остваривања и међусобни односи учесника колектив-

ног уговора (члан 3. став 1).  Према Закону о раду  не сматра 

се дискриминацијом  прављење разлике у односу на природу 

посла и услове под којима се обавља (члан 21). Радник који 

ради са непуним радним временом има сва права из радног 

односа сразмјерно времену проведеном на раду, осим ако за 

поједина права законом, општим актом и уговором о раду није 

другачије одређено (члан 42 .став 1). Радник који ради са 

непуним радним временом код једног послодавца може за 

остатак радног времена да заснује радни однос код другог 

послодавца и да на тај начин оствари пуно радно вријеме 

(члан 43). Суд је имао у виду да је обављање послова 

директора  посебно уређено чланом 51. овог закона. Према 

овом закону  пуно радно вријеме радника износи 40 часова 

седмично (члан 57.став 1). Под непуним радним временом у 

смислу овог закона подразумијева се радно вријеме краће од 

радног времена из члана 57. став 1. овог закона (члан 58). Исто 

тако, овим законом је прописано да се радницима гарантује 
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једнака плата за исти рад или рад исте вриједности који 

остварују код послодавца, да се под радом исте вриједности 

подразумијева рад за који се захтијева исти степен стручне 

спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је 

остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност (члан 

120. ст. 2. и 3). Плата из члана 120. став 1. овог закона састоји 

се од дијела плате за обављени рад и времена проведеног на 

раду, увећања плате прописаних овим законом, општим актом 

и уговором о раду и других примања по основу радног односа, 

у складу са законом, општим актом и уговором о раду (члан 

121.  став 1). 

 Поред наведеног, Суд је имао у виду да је Законом о 

платама запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима у Републици Српској (“Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 11/19 и 105/19) уређен начин утврђивања 

плата запослених лица у основним и средњим школама и 

ђачким домовима Републике Српске (члан 1), да су начин 

обрачуна и исплата плата јединствени за све запослене, а 

зависе од радног мјеста, платне групе и платне подгрупе (члан 

5. ст. 2), да се основна плата обрачунава и исказује мјесечно за 

пуно радно вријеме, према радном мјесту и одговарајућој 

платној групи и платној подгрупи (члан 6. ст.1), да пуно радно 

вријеме запослених износи 40 часова седмично, а уколико 

запослени ради са непуним радним временом, у складу са 

посебним законом или другим прописима, основна мјесечна 

плата одређује се сразмјерно времену проведеном на раду 

(члан 15. став 1. и  2), да ступањем на снагу овог закона 

престају да важе одредбе Закона о платама запослених у 

области просвјете и културе Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 66/18), које се односе на 

основне и средње школе и ђачке домове (члан 22), да  се овај 
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закон објављује у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 

ступа на снагу 1. марта 2019. године (члан 23). 

 Разматрајући основаност иницијативе, Суд је уврдио 

да је министар био овлашћен за доношење Правилника о 

нормативима и стандардима за финансирање основних школа 

према одредбама члана 129. став 6. и члана 168. став 9. Закона 

о основном васпитању и образовању, а у вези са чланом 63. 

став 1. и 2. и чланом 76. став 2. Закона о републичкој управи, 

према којим одредбама министар доноси, поред осталог, 

правилнике, којима разрађује поједине одредбе закона или 

прописа Владе. 

 Поред овога, Суд је цијенио да нису основани наводи 

даваоца иницијативе којима оспорава уставност и законитост 

чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и стандардима за 

финансирање основних школа. Прописујући на оспорени 

начин министар је поступао сагласно надлежностима из члана 

129. став 6. Закона о основном васпитању и образовању, којим 

је прописано да се број извршилаца на радном мјесту 

секретара и рачуновође одређује Правилником којим се 

прописују нормативи и стандарди за финансирање основних 

школа и надлежностима из члана 168. став 9. Закона о 

основном васпитању и образовању, а у вези са чланом 63. ст. 

1. и 2. и чланом 76. став 2. Закона о републичкој управи, због 

чега, по оцјени Суда,  нису повријеђене гаранције из члана 

108. Устава. 

 У односу на наводе иницијативе  о несагласности са 

Уставом и законом одредби члана 15. став 1. и члана 16. став 

1. Правилника, којима је прописано да школа која има 16 и 

више одјељења може систематизовати радно мјесто секретар и 

рачуновођа школе, Суд је утврдио да су ове одредбе сагласне 

са чланом 129. ст. 1. Закона о основном васпитању и 

образовању, којим је прописано да административне, правне и 
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рачуноводствене послове у школи обављају секретар и 

рачуновођа. Суд је оцијенио да је сагласно Закону, министар 

прописао чланом 15. став 1. и чланом 16. став 1. Правилника 

да школа може систематизовати радно мјесто секретар и 

рачуновођа школе, цијенећи да министар тиме није прописао 

да се у школама не обављају послови секретара и рачуновође, 

имајући у виду да се одредбе члана 15. и члана 16. Правилника 

морају тумачити циљно и у међусобној вези, у смислу да обим 

потребног рада секретара и рачуновође, зависи од величине 

школе, односно броја ученика. Министар је, по оцјени Суда, 

поступао у оквиру својих надлежности, када је референтним 

бројем одјељења у школи прописао начин систематизовања 

радних мјеста секретара и рачуновође, те када је, сагласно 

општем принципу из чл. 41. и 42. став 1. Закона о раду, 

утврдио да смањење броја одјељења у школи, подразумијева 

процентуално умањење радног времена за свако одјељење за 

ова радна мјеста и то до 50 % радног времена, како је 

прописано одредбама члана 15. став 2. и 3. и члана 16. став 2. 

и 3. Правилника. Према оцјени суда, у нормативе за 

одређивање броја извршилаца спада и одређивање броја 

одјељења у школи, као критерија за утврђивање у којим 

случајевима ће се вријеме за обављање послова секретара и 

рачуновође обављати са радним временом које зависи од броја 

одјељења у случају да школа има мање од 16 одјељења, а 

најмање са пола радног времена, како је прописано 

Правилником. Доносилац Правилника је, у оквиру својих 

овлашћења из члана 168. став 9. Закона о основном васпитању 

и образовању, а у вези са чланом 48. истог закона, утврдио 

метод обрачуна средстава за рад основне школе, предвиђајући 

као основицу овог обрачуна једно обрачунско одјељење са 

одређеним бројем ученика, што је, истовремено, показатељ 

величине школе. С обзиром на то да се законодавац у односу 
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на обављање послова секретара и рацуновође опредијелио да 

ресорном министру повјери одређивање њиховог потребног 

броја, доносилац оспореног акта је, уврђујући начин 

систематизовања предметних радних мјеста, поступао 

сагласно овлашћењу из члана 129. став 6. наведеног закона, а 

на основу општег принципа из чл. 41. и 58. Закона о раду. С 

обзиром на изложено Суд је становишта да у том контексту 

треба тумачити то да је Законом о основном васпитању и 

образовању утврђен опис послова које обављају секретар и 

рачуновођа. Суд је, стога, оцијенио да је министар члановима 

15. и 16. Правилника прописао нормативе на основу којих се 

утврђује укупан износ средстава потребних за рад школе, а 

зависно од броја одјељења у школи и број извршилаца на 

радним мјестима, која су предвиђена Законом о основном 

васпитању и образовању, те да наведеним прописивањем није 

изишао ван законских овлашћења, те да није нарушено начело 

законитости из члана 108. став. 2. Устава Републике Српске. 

 Поред наведеног, Суд је оцијенио да ове оспорене 

одредбе Правилника нису у супротности ни са Законом о 

платама запослених у основним и средњим школама у ђачким 

домовима у Републици Српској („Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 11/19 и 105/19). С обзиром на чињеницу да 

обим посла, односно радног ангажовања запослених у школи, 

па тако и секретара и рачуновођа, зависи од броја одјељења у 

школи, оспореним правилником је предвиђено обављање 

послова са пуним или непуним радним временом, што је, по 

оцјени Суда, у сагласности са чланом 15. став 2. Закона о 

платама запослених у основним и средњим школама у ђачким 

домовима у Републици Српској (“Службени гласник Репуб-

лике Српске“ бр. 11/19 и 105/19), који предвиђа могућност да 

запослени може радити са непуним радним временом, у 

складу са законом или другим прописима, у којем случају се 
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основна мјесечна плата одређује сразмјерно времену про-

веденом на раду. С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да 

оспорене одредбе правилника не доводе у питање уставне 

гаранције из члана 39. став 3. и 5.  Устава Републике Српске, 

те да наведеним прописивањем није нарушено начело 

законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске.  

 Разматрајући наводе иницијативе да је оспореним 

одредбама Правилника извршена повреда уставних гаранција 

из члана 10. Устава Републике Српске због тога што су 

запослени на пословима секретара и рачуновође доведени у 

неравноправан положај у односу на лица која обављају 

функцију директора школе, Суд је имао у виду да начело 

равноправности не подразумијева једнакост у апсолутном 

смислу, већ гарантује једнак третман субјеката који се налазе у 

истим или истоврсним ситуацијама приликом реализације 

одређених права и обавеза. У конкретном случају, по оцјени 

Суда, даваоци иницијативе неосновано пореде запослене на 

пословима секретара и рачуновође са лицима која обављају 

јавну функцију директора школе. Законом  о основном 

образовању и васпитању утврђена је јасна разлика у правима и 

обавезама секретара, рачуновође  и директора школе. Дакле, 

по оцјени Суда, статус секретара и рачуновођа запослених у 

основним школама не може се упоређивати са статусом 

директора. Осим тога, према Закону о раду  не сматра се 

дискриминацијом  прављење разлике у односу на природу 

посла и услове под којима се обавља  (члан 21). С тим у вези, а 

имајући у виду да неравноправност, у смислу члана 10. 

Устава, подразумијева различито третирање лица у истим или 

сличним ситуацијама, без објективног и разумног оправдања, 

Суд је утврдио да давалац иницијативе неосновано пореди 

права и обавезе наведених субјеката права, будући да се ради 

о категоријама које се налазе у потпуно различитим правним 
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ситуацијама. Из ових разлога Суд је оцијенио да није 

извршена повреда гаранције равноправности и једнакости 

наведених субјеката, због чега Суд није прихватио као основан 

навод из иницијативе о повреди члана 10. Устава.  

 Надаље, начин обрачуна основне плате секретара и 

рачуновође уређен је чланом 5. став 2, чланом 6. ст. 1. и 

чланом 15. став 2.  Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, а 

не оспореним одредбама Правилника, због чега нису основани 

наводи даваоца иницијативе према којима је оспорено 

подзаконско прописивање у супротности са чланом 39. став 5. 

Устава. Оспореним нормирањем није нарушено начело 

равноправности, јер се свим лицима на које се односе 

оспорене одредбе плата обрачунава и исплаћује на јединствен 

начин, у зависности од радног мјеста, платне групе и платне 

подгрупе и радног времена (пуно или непуно радно вријеме), 

тако да не постоји неравноправан третман запослених лица на 

радном мјесту секретара и рачуновође, односно сва лица у тим 

категоријама, која се налазе у истој правној ситуацији, 

наведена права и обавезе остварују на једнак начин. 

 Надаље, чланом 39. Устава је, између осталог, 

утврђено да свако има право на рад и слободу рада, да је свако 

слободан у избору занимања и запослења и под једнаком 

условима му је доступно радно мјесто и функција. Из 

наведених уставних одредби несумњиво произилази да Устав 

не гарантује обим права на рад. Према мишљењу Суда, ово 

уставно начело прије свега подразумијева право да сваки 

грађанин има могућност да обезбиједи средства за живот 

радом који је слободно изабрао или прихватио. Сагласно чл. 

33. и 39. Устава, законодавац није ускратио појединцу који 

испуњава законске услове за обављање послова секретара или 

рачуновође право на слободан избор да се бави  тим 
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занимањем, а могућност ангажовања у овом капацитету 

условљена је искључиво потребама образовног система које је 

овлашћен да цијени министар.  

 С обзиром на то да је сврха подзаконског нормирања у 

ближем разрађивању хијерархијски више законске норме, те 

да је у функцији њене практичне примјене, доносилац 

оспореног правилника је, према мишљењу Суда, поступао 

сагласно својим овлашћењима, јер оспореним прописивањем 

није измијенио смисао законског регулисања из члана 129. 

став  1. и 6. и члана 168. став 9. Закона о основном васпитању 

и образовању, те није довео до непоузданости када је ријеч о 

његовој примјени. По оцјени Суда, овакво прописивање, 

сагласно је  наведеним  законским одредбама, а  тиме је 

сагласно са чланом 108. Устава. 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци 

пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног Суд је ријешио  као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-92/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       Мр Џерард Селман    
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 С обзиром на чињеницу да обим посла, односно 

радног ангажовања запослених у школи, па тако и 

секретара и рачуновођа, зависи од броја одјељења у школи, 

оспореним правилником је предвиђено обављање послова са 

пуним или непуним радним временом што је у сагласности 

са Законом, у којем случају се основна мјесечна плата 

одређује сразмјерно времену проведеном на раду, па 

наведеним прописивањем није нарушено уставно начело 

законитости.  

 Имајући у виду да неравноправност подразумијева 

различито третирање лица у истим или сличним 

ситуацијама, без објективног и разумног оправдања, 

статус секретара и рачуновођа запослених у основним 

школама не може се упоређивати са статусом директора, 

те је неосновано поредити њихова права и обавезе будући 

да се ради о категоријама које се налазе у потпуно 

различитим правним ситуацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



541 
 

Рјешење 

Број У-94/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 25. новембра 2020. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 74. Закона о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 

100/17).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Радан Јовић из Бијељине дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 74. 

Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) сматрајући, у 

суштини, да ова законска одредба није сагасна са чл. 10, 39. 

став 5, чл. 41, 42, 48. став 1,  чланом 49. ст. 1. и 2. и чланом 

108. став 1. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), 

чланом II/4 (у иницијативи погрешно означен као члан II 

потчлан 4) Устава БиХ, чланом 14. Европске конвенције о 

заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту: 

Конвенција), чланом 1. Протокола 12 уз Конвенцију, те чл. 6. и 

7. Међународног пакта о економским, социјалним и култур-
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ним правима и Ревидираном Европском социјалном повељом 

у смислу њених одредаба из тачака 1. и 4. Дијела првог. 

 Давалац иницијативе образлаже да судијски при-

правници као радници суда, а тиме и приправници-волонтери, 

у смислу члана 68. оспореног закона, подлијежу, како се 

наводи, правилима која регулишу положај свих (осталих) 

запослених у суду, те с тим у вези истиче да се на ову 

категорију запослених примјењују одредбе Закона о државним 

службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а имајући у виду члан 76. Закона 

о судовима Републике Српске, којим је одређено да ће се 

прописи о радним односима запослених у органима управе 

примјењивати на раднике суда. Такође, давалац иницијативе 

указује да се на запослене у судовима, па тиме и на 

приправнике, односно приправнике-волонтере, примјењују и 

одредбе Закона о платама запослених у институцијама 

правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 66/18 и 54/19), Посебног колективног уговора за 

запослене у инситуцијама правосуђа Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 69/19), те 

Правилника о унутрашњем судском пословању Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 9/14, 

71/17, 67/18 и 6/19). С обзиром на то да приправници, као и 

остали запослени у судовима, подлијежу примјени одредаба 

напријед наведених прописа, давалац иницијативе сматра да 

начин на који законодавац регулише статус приправника-

волонтера у члану 74. Закона о судовима Републике Српске, 

садржи унуташњу противрјечност, те да је, како се наводи, 

нелогичан, неправичан и неуставан. Образлажући на примјеру 

одредаба Закона о судовима Републике Српске и Закона о 

волонтирању („Службени гласник Републике Српске“ број 

89/13) противрјечност између појма приправник и појма 
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волонтер, давалац иницијативе закључује да је законска 

категорија приправник-волонтер уставно неутемељена. 

Додатно истиче да се, у смислу чл. 2. и 5. став 1. тачка а) 

Закона о волонтирању, тај закон не може примјењивати на 

судијске приправнике, нити судови, у смислу члана 9. истог 

закона, могу организовати волонтирање, због чега рад 

приправника-волонтера не може бити изједачен са волонт-

ирањем. По мишљењу подносиоца иницијативе, законодавац 

је, стога, прописујући као у члану 74. Закона о судовима 

Републике Српске, супротно члану 39. став 5. Устава, цијелој 

једној категорији лица ускратио право на накнаду за рад. 

Давалац иницијативе објашњава да су приправници-волонтери 

законски изједначени са другим судијским приправницима у 

обавезама и одговорностима, али не и у правима, као и да 

имају све обавезе и одговорности из радног односа из кога су 

изостављени, иако њихов рад, у суштинском смислу, јесте рад 

из радног односа. Основ за прописивање из члана 74. Закона о 

судовима је, према даваоцу иницијативе, члан 206. Закона о 

раду којим је предвиђена могућност закључивања уговора о 

стручном оспособљавању и усавршавању између послодавца и 

лица, ради обављања приправничког стажа, односно полагања 

стручног испита. Рад на основу овог уговора се рачуна у радно 

искуство, а послодавац може лицу ангажованом на основу 

овог уговора обезбиједити новчану накнаду која се не сматра 

платом, као и друга права, али, поменута лица, сагласно 

Закону о раду, нису у правима и обавезама изједначена са 

другим радницима код послодавца. У контексту изложеног, а 

имајући у виду становиште према коме Закон о судовима 

Републике Српске изједначава приправнике-волонтере са 

другим приправницима у суду, давалац иницијативе сматра да 

се приправници-волонтери не могу сматрати лицима која се 

налазе на стручном оспособљавању у суду. 
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 Давалац иницијативе, без додатног образлагања, 

наводи да је рад без накнаде противан чл. 6. и 7. Међу-

народног пакта о економским, социјалним и културним 

правима Организације уједињених нација („Службени лист 

СФРЈ – Међународни уговори“ број 7/71), који се сагласно 

члану II/7 (у иницијативи погрешно означен као члан II 

потчлан 7) Устава Босне и Херцеговине, примјењује у Босни и 

Херцеговини. Поред овога, давалац иницијативе објашњава да 

је „законодавац погријешио“ прописујући на начин као у 

оспореном члану 74. Закона и због тога што је Босна и 

Херцеговина ратификовала Ревидирану Европску социјалну 

повељу, те је тиме преузела обавезу, између осталог, да 

ефикасно заштити право радника да зарађује за живот, као и 

да раднику призна право на накнаду за рад. 

 Надаље, давалац иницијативе сматра да судијски 

приправници и судијски приправници-волонтери морају имати 

једнак третман јер се налазе у битно истом положају с обзиром 

на то да су дипломирани правници, да се примају на рад 

одлуком о избору кандидата, а након спроведеног јавног 

конкурса, да на релевантним пословима могу остати најдуже 

24 мјесеца, те да су у погледу обавеза и одговорности из 

радног односа изједначени. С обзиром на наведено, а имајући 

у виду да су судијским приправницима-волонтерима призната 

само два права из радног односа (право на здравствено 

осигурање и осигурање за случај несреће на послу), давалац 

иницијативе сматра да су они, у смислу члана 10. Устава, 

члана II/ 4. Устава БиХ, члана 14. Конвенције и Протокола 

број 12 уз Конвенцију, дискриминисани у односу на остале 

судијске приправнике, као и да се овакво прописивање може 

окарактерисати и као повреда чл. 41. и 42. Устава. 
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 У одговору на наводе из иницијативе који је Суду 

доставила Народна скупштина Републике Српске истиче се да 

давалац иницијативе на искривљен и произвољан начин 

тумачи одредбе Устава у односу на које оспорава члан 74. 

Закона о судовима Републике Српске, те да оспореним 

прописивањем није повријеђен члан 39. Устава, јер на основу 

оспорене законске одредбе приправник-волонтер не заснива 

радни однос у суду, већ с њим закључује уговор ради стицања 

праксе за полагање стручног и правосудног испита. У 

контексту прописивања из члана 64. Закона о државним 

службеницима којим је одређено да послодавац може са 

незапосленим лицем да закључи уговор о стручном 

оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, 

односно стицања радног искуства и услова за полагање 

стручног испита (волонтер), истиче се да прописивањем из 

члана 74. Закона о судовима Републике Српске није 

повријеђен ни члан 48. Устава, јер се права приправника-

волонтера не одузимају нити ограничавају, већ им се 

омогућава да, након завршене праксе, остваре право на рад и 

зараду у складу са Уставом, Међународним пактом о 

економским, социјалним и културним правима и Ревидираном 

Европском социјалном повељом. Такође, указује се да су 

неосновани наводи из иницијативе према којима оспорена 

законска одредба није у сагласности са чланом 10. Устава, с 

обзиром на то да су сва лица, која испуњавају услове, 

равноправна приликом избора судијских приправника и 

приправника-волонтера, као и да није оправдано поредити 

њихова права и обавезе јер се не ради о лицима која се налазе 

у истим правним ситуацијама. Законодавац је тај који 

процјењује да ли и у којој мјери објективна различитост 

оправдава различито третирање у истој или сличној ситуацији, 

а није у надлежности овог Суда да цијени цјелосходност 
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законодавног рјешења. С обзиром на изложено, предлаже се да 

Суд не прихвати иницијативу. 

 Оспореним чланом 74. Закона о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 

44/15 и 100/17) прописано је: да судови могу примати 

приправнике-волонтере, те да се одредбе овог закона које се 

односе на судијске приправнике примјењују на приправнике-

волонтере (став 1), да приправницима-волонтерима за вријеме 

обављања праксе не припада накнада за рад, нити друга права, 

осим права на здравствено осигурање и осигурање за случај 

несреће на послу (став 2). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе Суд је имао у виду одредбе Устава у односу на које је 

оспорена њена уставност, као и одредбе које су по оцјени Суда 

од значаја за оцјењивање уставности, а којима је утврђено: да 

су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 

дужностима, једнаки пред законом и да уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да 

свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом 

и колективним уговором (члан 39. став 5), да је зајемчена 

слобода синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), да 

запослени имају право на штрајк, под условима утврђеним 

законом (члан 42), да се права и слободе зајемчени овим 

уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1), да се, 

слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно 

на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да се 

услови за остваривање појединих од њих утврђују законом као 

и да се законом може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово 
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остваривање (члан 49. ставови 1. и 2), да Република уређује и 

обезбјеђује организацију, надлежности и рад државних органа, 

те, поред осталог, облигационе и радне односе (тач. 10, 6. и 12. 

Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. 

Устава), да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. став 1), да 

судску власт врше судови (члан 121), да се оснивање, 

надлежност, организација и поступак пред судовима уређује 

законом (члан 122). 

 Поред наведеног, Суд је имао у виду да је Законом о 

судовима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) прописано: да су радници 

суда, у смислу овог закона, сва запослена лица осим судија 

(чланом 68. став 1), да се прописи о радним односима 

запослених у органима управе примјењују на раднике суда ако 

законом није другачије одређено (члан 76). 

 Суд је, исто тако, узео у обзир да је Законом о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16 и 66/18) 

прописано: да послодавац може да закључи уговор о стручном 

оспособљавању са лицем ради обављања приправничког 

стажа, односно полагања стручног испита кад је то законом, 

односно другим прописом предвиђено као посебан услов за 

самосталан рад у струци, да се рад по уговору из става 1. овог 

члана рачуна у радно искуство као услов за рад на одређеним 

пословима, да послодавац може да закључи уговор о стручном 

усавршавању са лицем које жели да се стручно усаврши и 

стекне посебна знања и способности за рад у својој струци, 

односно да обави специјализацију, за вријеме утврђено 

програмом усавршавања, односно специјализације, да посло-

давац може лицима из става 1. овог члана да обезбиједи 

новчану накнаду и друга права, у складу са законом, општим 

актом или уговором о стручном оспособљавању и уса-



548 
 

вршавању, да се новчана накнада из става 3. овог члана не 

сматра платом у смислу овог закона, да се уговори из ст. 1. и 2. 

овог члана закључују у писаном облику (члан 206). 

 Суд је узео у обзир да је Законом о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) 

прописано: да послове из дјелокруга органа управе обављају 

државни службеници и намјештеници (члан 128. став 1), да се 

положај државног службеника и намјештеника уређује посеб-

ним законом (члан 129). 

 Законом о државним службеницима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) 

прописано је: да се овим законом уређују радно-правни статус 

државних службеника у републичким органима управе 

Републике Српске; права и дужности; радна мјеста државних 

службеника; запошљавање и попуњавање упражњених радних 

мјеста; оцјењивање и напредовање; стручно оспособљавање и 

усавршавање и стручни испит; приправници и волонтери у 

републичким органима управе; дисциплинска и материјална 

одговорност; престанак радног односа; заштита права из 

радног односа; кадровски план; вођење централне евиденције; 

друга права из радног односа и статус и надлежност Одбора 

државне управе за жалбе (члан 1. став 1), да послове из 

дјелокруга републичких органа управе обављају државни 

службеници и намјештеници као запослени без статуса 

државног службеника (члан 2, став 1), да послодавац може са 

незапосленим лицем да закључи уговор о стручном оспосо-

бљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно 

стицања радног искуства и услова за полагање стручног 

испита (волонтер), да се уговор из става 1. овог члана 

закључује, у зависности од степена стручне спреме, у трајању 

одређеном чланом 62. став 3. овог закона (члан 64). 
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 Суд је узео у обзир да је Законом о волонтирању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 89/13) про-

писано: да је волонтирање активност од општег интереса за 

Републику Српску (у даљем тексту: Република) којом се 

доприноси побољшању квалитета живота, активном укљу-

чивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и 

равноправнијег демократског друштва, као и да се волон-

тирањем стичу искуства и вјештине потребне и корисне за 

активно учешће у друштву, лични развој и опште добро (члан 

2), да се волонтирањем, у смислу овог закона, не сматра 

стручно оспособљавање без заснивања радног односа које 

представља волонтерски рад, уређено прописима из области 

радних односа или другим прописима (члан 5 тачка а), да 

волонтирање организује организатор волонтирања, да орга-

низатор волонтирања може бити, под условом да је 

регистрован или надлежан на територији Републике: свако 

правно лице регистровано у складу са прописима који 

регулишу рад удружења и фондација, републички орган 

управе, орган јединице локалне самоуправе, јавна установа,  

приватна установа која се бави здравственом заштитом, 

образовањем и васпитањем, вјерска заједница, да привредно 

друштво, односно јавно предузеће може да буде организатор 

волонтирања у складу са овим законом ако: као организатор 

ангажује своје запослене као волонтере, запослени добро-

вољно волонтирају,  организује волонтирање својих запосле-

них за опште добро, односно добро другог лица на пословима 

ван дјелатности и просторија привредног друштва, односно 

јавног предузећа и у сарадњи са било којим организатором 

волонтирања дефинисаним ставом 2. овог члана, да се 

обављањем волонтерских услуга и активности не стиче добит, 

да се волонтирањем не замјењује рад запослених и других 

радно ангажованих лица у привредном друштву, односно 
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јавном предузећу и да се волонтирање обавља у току радног 

времена, а радницима који желе да учествују у волонтерским 

активностима послодавац одобри коришћење плаћеног 

одсуства за те намјене (члан 9). 

 Суд је, такође, узео у обзир да је чланом 14. Европске 

конвенције о заштити људских права и основних слобода 

утврђено да се уживање права и слобода предвиђених овом 

конвенцијом обезбјеђује без дискриминације по било којој 

основи, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, 

политичко или друго мишљење, национално или социјално 

поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, 

рођење или други статус, као и да члан 1. Протокола број 12 уз 

Конвенцију прописује општу забрану дискриминације утврђу-

јући да је уживање свих права утврђених законом осигурано 

без дискриминације по било ком основу, као што је пол, раса, 

боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго 

мишљење, национално или социјално поријекло, веза с неком 

националном мањином, имовинско стање, рођење или други 

статус, а ни један орган власти не смије никога дискрими-

нисати ни по којем основу, као што је наведено у ставу 1. 

 На основу изложеног Суд је утврдио да је законодавац 

био овлашћен да посебним законом, у конкретном случају 

Законом о судовима Републике Српске, с обзиром на општи 

принцип из члана 206. Закона о раду, уреди права и обавезе 

приправника-волонтера, тј. лица са којима судови могу 

закључити уговоре о стручном оспособљавању ради обављања 

приправничког стажа, односно полагања стручног испита, кад 

је то законом, односно другим прописом предвиђено као 

посебан услов за самосталан рад у струци. Исто тако, 

одређујући да приправницима-волонтерима не припада нак-

нада за рад, нити друга права, осим права на здравствено 

осигурање и осигурање за случај несреће на послу, 
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законодавац је поступао сагласно општем принципу да 

послодавац може, али не мора, лицу које се налази на 

стручном оспособљавању обезбиједити новчану накнаду и 

друга права. Законодавац је, према оцјени Суда, прописујући 

као у оспореном члану 74. Закона о судовима Републике 

Српске, осигурао да приправници-волонтери остварују права и 

обавезе из уговора о стручном оспособљавању на начин који је 

предвиђен системским законом, и то тако да сва лица у тој 

категорији, која се налазе у истој правној ситуацији, поменута 

права и обавезе остварују на једнак начин. Додатно, у оквиру 

надлежности да регулише облигационоправне односе, 

законодавац је овлашћен да, цијенећи разлоге цјелисходности, 

утврди оквире у којима се морају кретати уговорне стране 

приликом закључивања, у конкретном случају, уговора о 

стручном оспособљавању. 

 Узимајући у обзир друштвену оправданост волонтер-

ског рада, Суд је мишљења да је исти првенствено установљен 

у интересу његовог извршиоца будући да му омогућава да 

стекне знања и искуство на конкретним пословима, због чега 

је оправдано да права извршиоца која проистичу из овакве 

врсте рада, одговарају могућностима послодавца и условима 

његовог пословања. Као надлежан да цијени могућности и 

услове функционисања судова, законодавац је, према оцјени 

Суда, имао право да утврди права која приправницима-

волонтерима припадају на основу уговора о стручном 

оспособљавању, успостављајући при томе однос уравнотеже-

ности између потребе да се заштити друштвени интерес, те 

потребе да се заштите интереси судова и лица којима је 

самосталан рад у струци условљен претходним обављањем 

приправничког стажа, односно полагањам стручног испита. 

Имајући у виду правну квалификацију волонтерског рада, а 

цијенећи јавни интерес, закодавац је наведеним прописивањем 
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обезбиједио претпоставке једнакоправности положаја прима-

оца и извршиоца волонтерског рада. С обзиром на изложено, 

према оцјени Суда, нису основани наводи о несагласности 

оспореног прописивања са чланом 39. став 5. Устава. Са 

аспекта апстрактне оцјене уставности, а у складу са чланом 

115. Устава, није у надлежности Суда да утврђује цјели-

сходност законодавчеве процјене. 

 Надаље, Законом о судовима Републике Српске 

предвиђена су два начина ангажовања судијских приправника, 

и то закључивањем уговора о раду (члан 73. у вези са чл. 76. и 

77. оспореног закона), чиме ова лица заснивају радни однос 

ради обављања приправничког стажа, или закључењем 

уговора о стручном оспособљавању којим се не заснива радни 

однос. У овом смислу, према оцјени Суда, нису основани 

наводи даваоца иницијативе према којима му је оспореним 

прописивањем ускраћено право на плату, с обзиром на то да 

право на плату радник остварује у складу са општим актом и 

уговором о раду (члан 120. став 1. Закона о раду), док права и 

обавезе приправника-волонтера произлазе из уговора о 

стручном оспособљавању који закључују са послодавцем. 

Додатно, имајући у виду да приправници-волонтери не 

заснивају радни однос у суду, давалац иницијативе погрешно 

сматра да је и ова категорија приправника адресат члана 76. 

оспореног закона, јер ова одредба јемчи радницима судова 

права и обавезе који проистичу из радног односа, док се 

приправник-волонтер, на основу уговора о стручном 

оспособљавању, налази у другачијем облигационоправном 

положају. 
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 С обзиром на изложено законодавац, према оцјени 

Суда, није повриједио начело из члана 10. Устава јер оно не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује 

једнак третман субјеката који се налазе у истим или 

истоврсним правним ситуацијама. Иако није спорно да 

судијски приправници и судијски приправници-волонтери 

обављају истоврсне послове, као и да су тражене квали-

фикације за њихово ангажовање једнаке, законодавац је 

направио јасну разлику међу њима. Стога поређење права 

судијских приправника која они остварују из радног односа са 

правима приправника-волонтера која проистичу из уговора о 

стручном оспособљавању није од уставноправног значаја, 

будући да се ради о различитим категоријама субјеката права. 

 Такође, према становишту Суда, оспорено законско 

прописивање се не може довести у контекст гаранција из чл. 

41. и 42. Устава, због чега наводи даваоца иницијативе у овом 

смислу нису од значаја за рјешавање конкретне устаноправне 

ствари. 

 С обзиром на изложено Суд је утврдио да је зако-

нодавац прописујући на оспорени начин поступао сагласно 

начелу из члана 108. став 1. Устава. 

 Како је Суд утврдио да оспореним законским 

нормирањем нису повријеђена релевантна Уставом зајемчена 

права, то не постоји основ за разматрање евентуалне 

забрањене дискриминације у уживању ових права, из члана 14. 

Конвенције и члана 1. Протокола број 12 уз Конвенцију. 

 У смислу члана 115. Устава, није у надлежности овог 

суда да оцјењује сагласност оспорене законске одредбе са 

Уставом Босне и Херцеговине. 

 Надаље, према оцјени Суда, становиште даваоца 

иницијативе према којем судови, сагласно Закону о волон-

тирању, не могу ангажовати волонтере, није од уставно-
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правног значаја, јер није спорно да је правни основ за 

закључивање уговора о стручном оспособљавању између 

судова и приправника-волонтера садржан у Закону о судовима 

Републике Српске, а не у Закону о волонтирању. Такође, 

наводи којима се указује на уставноправну неутемељеност, те 

противрјечност термина приправник и волонтер, нису од 

значаја за рјешавање конкретне правне ствари, јер сама 

употреба, евентуално, неодговарајуће терминологије у оквиру 

законске норме не подразумијева и неуставност те норме. 

 С обзиром на стандард оцјене у поступцима апстрактне 

контроле уставности, у смислу члана 115. Устава, наводи из 

иницијативе којима се указује да се на све запослене у 

судовима, па тиме и на приправнике, примјењују и одредбе 

Закона о платама запослених у институцијама правосуђа 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

66/18 и 54/19), Посебног колективног уговора за запослене у 

инситуцијама правосуђа Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 69/19), те Правилника о 

унутрашњем судском пословању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 9/14, 71/17, 67/18 

и 6/19), а који су дати у контексту поткрепљења становишта да 

и приправницима-волонтерима, као запосленицима суда, 

припада право на новчану накнаду за њихов рад, нису од 

уставноправног значаја. 

 Суд није разматрао наводе даваоца иницијативе који се 

тичу несагласности оспореног законског прописивања са чл. 6. 

и 7. Међународног пакта о економским, социјалним и култур-

ним правима, као и "погрешном" прописивању у смислу 

тачака 1. и 4. Дијела првог Ревидиране Европске социјалне 

повеље, јер се ради о паушалним наводима који не садрже 

образложење на који начин су, у конкретном случају, 

нарушена права заштићена наведеним одредбама ових аката. 
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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 („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом 

предмету одлучио без доношења рјешења о покретању 

поступка.  

 На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-94/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                         Мр Џерард Селман  
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 Имајући у виду правну квалификацију волонтерског 

рада, а цијенећи јавни интерес, закодавац је наведеним 

прописивањем обезбиједио претпоставке једнакоправности 

положаја примаоца и извршиоца волонтерског рада, што је 

резултат његове слободне процјене чија оцјена са аспекта 

апстрактне контроле уставности није у надлежности 

Уставног суда.  

Поређење права судијских приправника која они остварују 

из радног односа са правима приправника-волонтера која 

проистичу из уговора о стручном оспособљавању није од 

уставноправног значаја, будући да се ради о различитим 

категоријама субјеката права. 
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Рјешење 

Број У-98/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

 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 

сједници одржаној 25. новембра 2020. године, д о н и о  је 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности и законитости члана 5. ст. 1. и 5. Правилника о 

критеријумима за расподјелу финансијских средстава за 

рад удружења за заштиту потрошача ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 33/12 и 1/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Саша Марјановић из Козарске Дубице дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 5. ст. 1. и 5. 

Правилника о критеријумима за расподјелу финансијских 

средстава за рад удружења за заштиту потрошача ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 33/12 и 1/16), који је донио 

министар трговине и туризма. У иницијативи се наводи да 

оспорене норме предметног правилника нису у сагласности са 

чланом 123. ст. 1. и 2. Закона о заштити потрошача у 

Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 6/12, 63/14 и 18/17). Давалац иницијативе, наиме, сматра да 

из наведених законских одредаба произлази да заштиту 
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потрошача могу вршити само удружења за заштиту потрошача 

која су регистрована искључиво за ову дјелатност, а не и 

удружења којима је, поред осталих,  једна од области 

дјеловања и заштита потрошача. Поред тога, мишљења је да се 

оспореним одредбама предметног правилника удружења за 

заштиту потрошача која су основана у складу са чланом 123. 

став 1. Закона о заштити потрошача у Републици Српској и 

чија је област дјеловања искључиво заштита потрошача 

доводе у неравноправан положај у односу на друга удружења 

која се овим питањем баве поред осталих дјелатности. 

Коначно, у иницијативи се износи став да према прописима 

Европске уније и Босне и Херцеговине заштиту потрошача 

могу вршити само она удружења којима је то једина област 

дјеловања, те да само такви субјекти могу конкурисати за 

новчана средства за реализацију пројеката из области заштите 

потрошача. Слиједом наведеног, давалац иницијативе 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорене норме Правилника о критеријумима за расподјелу 

финансијских средстава за рад удружења за заштиту потро-

шача нису у сагласности са Законом о заштити потрошача у 

Републици Српској и Уставом Републике Српске. 

 У одговору на иницијативу који је доставило Мини-

старство трговине и туризма наводи се да се удружења за 

заштиту потрошача региструју као удружења грађана, у 

складу са посебним прописом, односно Законом о удру-

жењима и фондацијама Републике Српске, при чему није од 

значаја да ли је заштита потрошача једина или једна од више 

регистрованих дјелатности удружења. При томе је, како се 

истиче,  одлучујуће да се формирано удружење грађана у 

циљевима свог дјеловања, који су утврђени у оснивачком акту 

и статуту, опредијели за дјеловање у области заштите 

потрошача у Републици Српској, што се приликом оснивања 
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удружења евидентира у рјешењу суда о упису у судски 

регистар. У одговору се такође указује на то да право на 

финансирање активности из намјенских средстава буџета 

имају она удружења која су регистрована за дјелатност 

заштите потрошача и која су уписана у прописану Евиденцију 

која се води код Министаратва трговине и туризма. Надаље, 

доносилац оспореног правилника истиче да се оспореним 

нормама овог акта не прописују услови у погледу изабране 

дјелатности под којим су се удружења регистровала у 

надлежном суду, већ се утврђује начин расподјеле средстава 

оним удружењима која су то право остварила уписом у 

одговарајућу евиденцију, те су испунила остале услове 

прописане јавним конкурсом за додјелу средстава. Због тога 

се, како се наводи, оспореним правилником удружења за 

заштиту потрошача не доводе у неравноправан положај у 

погледу расподјеле средстава, већ напротив, афирмише се 

уставно начело једнакости свих облика удруживања и 

привређивања у Републици Српској. Коначно, у оговору се 

указује на то да давалац иницијативе нема основа да се пред 

Уставним судом Републике Српске позива на Закон о заштити 

потрошача Босне и Херцеговине, те на директиве Европске 

уније које се односе на ову област. 

 Правилник о критеријумима за расподјелу финан-

сијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 33/12 и 1/16) 

донио је министар трговине и туризма на основу члана 124. 

став 5. Закона о заштити потрошача у Републици Српској 

("Службени гласник Републике Српске" број 6/12) и члана 82. 

став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/09 и 80/10). Оспо-

реним одредбама члана 5. овог правилника прописано је: да се 

средства намијењена за финансирање пројеката из области 
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заштите потрошача додјељују удружењима на основу јавног 

конкурса (став 1), те да за учествовање на конкурсу удружења 

достављају Министарству трговине и туризма пријаву за 

додјелу средстава за финансирање пројеката (став 5).   

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених норми предметног правилника Суд је имао у виду 

да је одредбом члана 53. Устава Републике Српске утврђено да 

Република обезбјеђује заштиту потрошача, те да према члану 

108. Устава закони, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом. 

 Надаље, чланом 69. ст. 1. и 2. и чланом 82. став 2. 

Закона о републичкој управи  ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/09 и 80/10), који је био на снази у 

вријеме доношења оспореног правилника, а које одредбе су по 

свом садржају готово идентичне нормама члана 63. ст. 1. и 2. и 

члана 76. став 2. важећег Закона о републичкој управи  

("Службени гласник Републике Српске" број 115/18), про-

писано је да органи управе доносе, између осталог, правил-

нике, затим да се правилником разрађују поједине одредбе 

закона или прописа Владе, те да министар, поред осталог, 

доноси прописе. 

 Суд је у конкретном случају такође имао у виду 

релевантне одредбе Закона о заштити потрошача у Републици 

Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 

63/14 и 18/17) којима је прописано: да је Министарство 

трговине и туризма надлежно да у области заштите 

потрошача, између осталог, брине о реализацији програма за 

заштиту потрошача у Републици Српској, води евиденцију 

удружења и савеза за заштиту потрошача и врши расподјелу 

финансијских средстава за реализацију послова из области 

заштите потрошача (члан 122. тач. б), д) и з)), да дјелатност 
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заштите потрошача обављају удружења за заштиту потрошача, 

која уписом у регистар код надлежног суда  у складу са 

законом стичу својство правног лица (члан 123. став 1), да су 

удружења за заштиту потрошача удружења основана у складу 

са законом којим се уређује оснивање и правни положај 

удружења, а чија област дјеловања је остваривање циљева 

заштите потрошача (члан 123. став 2), да поједине послове 

утврђене Програмом заштите потрошача у Републици Српској 

могу вршити удружења и савези за заштиту потрошача који су 

уписани у евиденцију Министарства трговине и туризма (члан 

124. став 1), да се у циљу усмјеравања и подстицања рада 

удружења за заштиту потрошача у буџету Републике могу 

планирати средства за финансирање планских активности 

ових удружења, пројеката у области заштите потрошача и 

материјланих трошкова рада удружења за заштиту потрошача 

(члан 124. став 2), да се послови из става 1. и 2. члана 124. 

додјељују на основу јавног конкурса, који расписује 

Министарство трговине и туризма (члан 124. став 4), те да 

министар трговине и туризма правилником прописује кри-

теријуме за расподјелу финансијских средстава за реализацију 

послова из области заштите потрошача (члан 124. став 5). 

 Сагласно цитираним уставним и законским одредбама, 

министар трговине и туризма је, по оцјени Суда, био овлашћен 

да, са циљем провођења релевантних норми Закона о заштити 

потрошача у Републици Српској, донесе Правилник о 

критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад 

удружења за заштиту потрошача. Овим правилником утврђени 

су наведни критеријуми, затим услови које морају да испу-

њавају корисници средстава за финансирање послова, сврха и 

начин исплате финансијских средстава, начин контроле 

намјенског трошења средстава као и начин обавјештавања 

јавности о резултатима поступка за финансирање послова из 
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области заштите потрошача (члан 1). Надаље, прописано је: да 

је циљ финансирања активности из члана 1. овог правилника 

унапређивање и развој заштите потрошача у Републици 

Српској подршком у финансирању послова које реализују 

удружења потрошача или њихови савези (у даљем тексту: 

удружења) (члан 2. став 1), да финансирање послова из 

области заштите потрошача подразумијева додјелу средстава 

за рад удружења у циљу информисања потрошача о правима и 

начину њиховог остваривања, као и рјешавање других питања 

од значаја за заштиту интереса потрошача прописаних 

Законом о заштити потрошача у Републици Српској и другим 

прописима (члан 3), да се средства намијењена за финан-

сирање пројеката из области заштите потрошача додјељују 

удружењима на основу јавног конкурса, те да за учествовање 

на конкурсу удружења достављају Министарству трговине и 

туризма пријаву за додјелу средстава за финансирање 

пројеката (члан 5. ст. 1. и 5). 

 Имајући у виду наведено, Суд оцијенио да пропи-

сивање из оспорених одредаба члана 5. ст. 1. и 5. предметног 

правилника није супротно Закону о заштити потрошача у 

Републици Српској, односно да оспореним нормирањем 

доносилац овог акта није изашао из законских оквира. Наиме, 

како из одредбе члана 123. став 1. Закона о заштити потро-

шача у Републици Српској произлази, дјелатност заштите 

потрошача обављају удружења за заштиту потрошача која 

уписом у регистар код надлежног суда у складу са законом 

стичу својство правног лица. Поред тога, чланом 124. ст. 2. и 

4. овог закона дефинисане су дјелатности и потребе удружења 

за заштиту потрошача за чије се финансирање планирају 

средства у буџету Републике, те је прописано да се ова 

средства додјељују на основу јавног конкурса који расписује 

Министарство трговине и туризма. 
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 Дакле, уређујући питање финансирања рада удружења 

за заштиту потрошача из буџета Републике, законодавац не 

прави разлику у томе да ли је одређеном удружењу које 

конкурише за средства за финансирање свог рада заштита 

потрошача искључива дјелатност или једна од регистрованих 

дјелатности које обавља. Од значаја је само чињеница да је 

удружење, у складу са законом, код надлежног суда реги-

стровано за дјелатност заштите потрошача, те као такво 

уписано у одговарајућу евиденцију. 

 Узимајући у обзир наведене законске одредбе, Суд је 

оцијенио да је члан 5. ст. 1. предметног правилника у 

цијелости сагласан са Законом о заштити потрошача у 

Републици Српској, јер идентично, као и овај закон, прописује 

да се средства намијењена за финансирање пројеката заштите 

потрошача додјељују удружењима на основу јавног конкурса. 

При томе, доносилац овог правилника не дефинише услове 

које удружење треба да испуњава у смислу регистроване 

дјелатности, јер то и није предмет његовог регулисања, већ, 

као и законодавац, упућује на чињеницу да се ради о 

удружењу које је регистровано у складу са законом и дјелује у 

области заштите потрошача. Исто тако, по оцјени Суда, ни 

оспорена одредба члана 5. став 5. овог правилника, која 

прописује обавезу удружења да за учествовање на конкурсу за 

додјелу финансијских средстава Министарству доставе 

пријаву, није супротна наведеном закону, јер се њоме, 

сагласно овлашћењу из члана 124. став 5. овог закона, 

разрађује питање релевантно за провођење наведеног 

конкурса, те тако и примјену предметног закона у пракси. 

 Наводе даваоца иницијативе да је оспореним про-

писивањем дошло до дискриминације удружења којима је 

заштита потрошача једина област дјеловања Суд је оцијенио 

неоснованим, јер се предметне одредбе правилника подједнако 
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и под истим условима односе на сва удружења која су Законом 

и оспореним правилником на исти начин дефинисана, односно 

која су дјелатност заштите потрошача регистровала код 

належног суда и извршила упис ове дјелатности у Регистар 

који с-е води код Министарства трговине и туризма. 

 Коначно, наводе који се односе на сагласност 

оспорених норми предметног правилника са Законом о 

заштити потрошача у Босни и Херцеговини и појединим 

стандардима заштите потрошача у Европској унији, Уставни 

суд Републике Српске, према члану 115. Устава, није надле-

жан да оцјењује. 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспореног члана 5. ст. 1. и 2. предметног 

правилника одлучио без доношења рјешења о покретању 

поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-98/19                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                         Мр Џерард Селман    
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 Будући да законодавац не прави разлику у томе да ли 

је одређеном удружењу које конкурише за средства за 

финансирање свог рада заштита потрошача искључива 

дјелатност или једна од регистрованих дјелатности које 

обавља, доносилац овог правилника није повриједио уставно 

начело законитости јер није дефинисао услове које 

удружење треба да испуњава у смислу регистроване 

дјелатности. 

 Нису основани наводи даваоца иницијативе да је 

оспореним прописивањем дошло до дискриминације 

удружења којима је заштита потрошача једина област 

дјеловања, јер се предметне одредбе правилника подједнако 

и под истим условима односе на сва удружења која су 

Законом и оспореним правилником на исти начин 

дефинисана. 
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 Одлука 

 Број У-103/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачке а) и б) 

Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

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

одржаној 25. новембра 2020. године, д о н и о  је 

  

О Д Л У К У 

  

 Утврђује се да Тарифни број 1, Област 47, разред 

47.73 - апотеке Тарифе комуналних такси која је саставни 

дио Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник 

Општине Шипово“ број 13/18, 16/18 и 5/19) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 4/12). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  

 ЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА“ Мркоњић Град поднијела је 

Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности и законитости Тарифног  броја 1, Област 47, разред 

47.73 -апотеке Тарифе комуналних такси која је саставни дио 

Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Општине 

Шипово“ број 13/18). У приједлогу се наводи да оспорена 

тарифа, која се односи на комуналну таксу за истицање 

пословног имена на пословним просторијама апотека у 

Шипову, није у сагласности са чланом 6. став 4. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ 
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4/12) и чланом 17. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19). 

Предлагач сматра да је оспореним нормирањем, супротно 

наведеном закону, за истакнуто пословно име апотека 

предвиђен критеријум који наведени закон не прописује, чиме 

је доносилац предметне одлуке изашао из оквира својих 

законских овлашћења и нарушио уставни принцип закони-

тости. Слиједом наведеног, предлаже да Суд, након 

проведеног поступка, утврди да оспорена норма наведене 

тарифе није у сагласности са Уставом и законом. 

  У одговору на приједлог који је доставила Скупштина 

Општине Шипово наводи се да оспорена тарифа није супротна 

закону, те да је донесена у границама законских овлашћења. У 

вези с тим, доносилац предметне одлуке указује на члан 2. 

Закона о комуналним таксама, којим је прописано да град, 

односно општина посебним актом утврђује комуналне таксе, 

те члан 7. став 1. истог закона, према којем се општим актом 

јединице локалне самоуправе утврђује врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе. У 

одговору се, поред тога, истиче да скупштина јединице 

локалне самоуправе, према Закону о комуналним таксама, има 

овлашћење да комуналне таксе утврди у различитој висини, 

зависно од врсте дјелатности, површине, локације, односно 

зоне у којој се налазе објекти, односно предметни или врше 

услуге за које се плаћа комунална такса. Из наведених разлога, 

Скупштина Општине Шипово сматра да је приједлог 

неоснован, те предлаже да Суд исти одбије.           

 Одлуку о комуналним таксама ("Службени гласник 

Општине Шипово“ бр. 13/18, 16/18 и 5/19) донијела је 

Скупштина Општине Шипово на основу члана 7. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ 

број 4/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени 
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гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 36. Статута 

Општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“ 

број 12/17). Оспореном одредбом Тарифе комуналних такси, 

која је саставни дио ове одлуке, Тарифни број 1, Област 47, 

разред 47.73 -апотеке, прописано је да се за истакнуто 

пословно име на пословним просторијама апотеке плаћа 

комунална такса у годишњем износу од 500,00 КМ, односно 

8.000,00 КМ за апотеке које послују у ланцу више апотека, а 

немају сједиште на подручју општине Шипово.     

 У поступку оцјењивања уставности оспорене норме 

предметне тарифе Суд је имао у виду одредбе чланова 62. и 

63. Устава Републике Српске, према којима Република и 

општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, 

средства буџета су порези, таксе и други законом утврђени 

приходи, а обавеза плаћања пореза и других даџбина је општа 

и утврђује се према економској снази обвезника. Поред тога, у 

конкретном случају релевантне су и норме члана 102. став 1. 

тачка 2. и став 2. и члана 103. Устава којима је утврђено да 

општина, преко својих органа, у складу са законом уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, затим да се 

систем локалне управе уређује законом, те да граду и општини 

припадају приходи утврђени законом и средства за обављање 

повјерених послова. Према члану 108. став 2. Устава прописи 

и други општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 На основу Уставом утврђених овлашћења, Законом о 

комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" 

број 4/12) утврђени су и уређени основни елементи система 

комуналних такси, предмет таксене обавезе, обвезници 

плаћања, као и ослобађања од плаћања комуналне таксе. Овим 

законом је, између осталог, прописано: да комуналне таксе, у 

складу са овим законом, посебним актом утврђује град, 

односно општина, те да су ове таксе приход буџета јединице 
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локалне самоуправе (члан 2), да се комуналне таксе могу 

утврдити за истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама (члан 3. став 1. 

тачка и)), да је правно лице и предузетник који обавља 

дјелатност на основу одобрења надлежног органа дужан да на 

улазу у сваки пословни простор гдје обавља дјелатност 

истакне пословно име (члан 6. став 1), да се пословним 

именом, у смислу овог закона, сматра сваки истакнути назив 

или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља 

дјелатност (члан 6. став 2), да ако се на једном објекту налази 

више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се 

плаћа само за једно пословно име (члан 6. став 4), да акт о 

утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе, а њиме се утврђују: врста, висина, 

рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне 

таксе (члан 7. став 1), да скупштина јединице локалне 

самоуправе може да утврди комуналне таксе у различитој 

висини, зависно од врсте дјелатности, површине, локације, 

односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети 

или врше услуге за које се плаћа такса из члана 3. овог закона 

(члан 7. став 2). 

 Поред тога, чланом 39. став 2. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 97/16 и 36/19) прописано је да скупштина јединице локалне 

самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и другим 

јавним приходима, када је овлашћена законом. 

 Како из наведених законских одредаба произлази, 

такса за истицање назива на пословним просторијама 

представља врсту локалне комуналне таксе, која је изворни 

приход јединица локалне самоуправе, а коју, у складу са 

законом, својим актом уређује скупштина јединице локалне 

самоуправе. Законом о комуналним таксама су на општи 
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начин утврђени и уређени сви темељни елементи система 

комуналних такси, одређене су границе овлашћења јединица 

локалне самоуправе при увођењу и уређивању комуналних 

такси, те је, између осталог, прописано да се локалне 

комуналне таксе могу уводити за истицање пословног имена 

правног лица или предузетника на пословним просторијама. 

Одредбом члана 7. став 2. овог закона предвиђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе комуналне таксе 

може утврдити у различитој висини, а као критеријуми за 

различито прописивање висине ових такси прописани су врста 

дјелатности, површина и локација, односно зона у којима се 

налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се 

плаћа такса. 

 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је 

Скупштина Општине Шипово била овлашћена да донесе 

оспорену одлуку, којом су утврђени врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе, као 

и друга питања која се односе на комуналне таксе на подручју 

општине Шипово. Саставни дио ове одлуке је и Тарифа 

комуналних такси. 

 Оцјењујући уставност и законитост оспорене одредбе 

Тарифног броја 1. предметне одлуке, Област 47, разред 47.73 -

апотеке, Суд је утврдио да иста није у сагласности са Законом 

о комуналним таксама. Наиме, како је већ истакнуто, овим 

законом су као критеријуми за различито прописивање висине 

комуналне таксе одређени врста дјелатности, површина и 

локација, односно зона у којима се налазе објекти, односно 

предмети или врше услуге за које се плаћа ова такса. 

Оспореном нормом предметне тарифе доносилац овог акта је 

одредио комуналне таксе за истицање назива на пословним 

просторијама апотека у различитој висини уводећи нови 

критеријум који се састоји у томе што је за апотеке које су 
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обвезници ове комуналне таксе и послују у ланцу више 

апотека које немају сједиште на подручју општине Шипово 

прописана виша такса у односу на остале апотеке. Овакав 

критеријум се, по оцјени Суда, не може подвести ни под један 

од критеријума за утврђивање различите висине ове 

комуналне таксе који су прописани чланом 7. став 2. Закона о 

комуналним таксама. С обзиром на то да прописивање 

критеријума за одређивање висине комуналне таксе, без 

дилеме, представља законску материју, Суд је оцијенио да је 

доносилац предметне одлуке оспореним нормирањем 

прекорачио границе својих законских овлашћења, јер је за 

одређивање висине комуналне таксе за истицање пословног 

имена апотеке утврдио нови критеријум – сједиште таксеног 

обвезника, који Закон не предвиђа. С обзиром на то да 

оспорено нормирање није у сагласности са Законом о 

комуналним таксама, то га, по оцјени овог суда, чини 

неуставним са становишта члана 108. став 2. Устава, према 

којем прописи и општи акти морају бити у складу са законом. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник 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-103/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                         УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                      Мр Џерард Селман    
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 С обзиром на то да прописивање критеријума за 

одређивање висине комуналне таксе представља законску 

материју, доносилац подзаконског акта је оспореним 

нормирањем прекорачио границе својих законских овлаш-

ћења и повриједио уставно начело законитости, будући да 

је за одређивање висине комуналне таксе за истицање 

пословног имена апотеке утврдио нови критеријум – 

сједиште таксеног обвезника, који Закон не предвиђа. 
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Рјешење 

Број У-106/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и  члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

на сједници одржаној 25. новембра 2020. 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. Одлуке о кућном реду у 

стамбеним зградама на подручју општине Милићи ("Служ-

бени гласник Општине Милићи" бр. 2/17 и 9/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Тодор Бошковић из Милића дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 10. Одлуке о 

кућном реду у стамбеним зградама на подручју општине 

Милићи ("Службени гласник Општине Милићи" бр. 2/17 и 

9/17). Давалац иницијативе наводи да оспорена одредба 

Одлуке којом се не дозвољава сушење рубља на отвореним 

дијеловима зграде (прозори, терасе, балкони и лође) који су 

видљиви са улице или друге јавне површине преко нивоа 

висине балкона, терасе или лође, у зградама у којима не 

постоји заједничка просторија за сушење веша, није у 

сагласности са чланом 2. Закона о стварним правима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
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95/11 и 60/15), те чл. 18. и 20. став 1. Закона о одржавању 

зграда ("Службени гласник Републике Српске" број 101/11), а 

самим тим ни са чланом 108. Устава Републике Српске. Уз то, 

давалац иницијативе наводи  да је оспореним прописивањем 

повријеђено и право на мирно уживање имовине које је 

гарантовано чланом 1. Протокола број 1 уз Европску 

конвенцију о заштити људских права и основних слобода. 

Образлажући наведено давалац иницијативе износи мишљење 

да  за оспорено прописивање,  којим се етажни власници 

ограничавају у начину коришћења својих балкона, тераса и 

лођа, односно којим се власницима станова ограничава 

њихово право својине, не постоји законски основ, а ни 

оправдан јавни интерес будући да се ради о рударском мјесту 

у коме није развијен туризам као у неким другим градовима, 

па да би рубље на отвореним дијеловима зграде као што су 

прозори, терасе, балкони и лође нарушавало  естетски  изглед 

зграде и самог града, због чега предлаже Суду да утврди да 

оспорена одредба Одлуке  није у сагласности са Уставом и 

законом. 

 У одговору Скупштине Општине Милићи оспорени су 

наводи из иницијативе као неосновани те је, између осталог, 

наведено да је основ за доношење Одлуке о кућном реду у 

стамбеним зградама на подручју општине Милићи садржан у 

члану 20. тачка 1. и члану 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), те 

релевантним  одредбама раније важећег  Статута Општине  

Милићи ("Службени гласник Општине Милићи" број 4/14) 

односно важећег Статута Општине Милићи ("Службени 

гласник Општине Милићи" број 5/17). Оспоравајући наводе из 

иницијативе, у одговору се истиче да је предметна одлука 

донесена у складу са процедуром која је прописана Законом  о 

локалној самоуправи, као и да давалац иницијативе само 
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паушално указује на повреде члана 1. Протокола број 1 уз 

Европску конвенцију и  наведених законских одредби, те 

предлаже да Суд иницијативу не прихвати. 

 Одлуку о кућном реду у стамбеним зградама на 

подручју општине Милићи ("Службени гласник Општине 

Милићи" бр. 2/17 и 9/17) донијела је Скупштина Општине 

Милићи на основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16), члана 2. Закона о одржавању зграда ("Службени 

гласник Републике Српске" број 101/11) и члана 38. став 2. 

тачка 2.  Статута Општине Милићи ("Службени гласник 

Општине Милићи" број 5/17). Одлуком се прописује кућни ред 

у стамбеним и стамбено-пословним зградама на подручју 

општине Милићи, под којим се подразумијевају права и 

обавезе заједнице етажних власника зграде у циљу омо-

гућавања несметаног становања и правилног коришћења 

стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједнич-

ких просторија, заједничких дијелова зграде, заједничког 

простора који припада згради, инсталација, уређаја и опреме 

зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења, и 

одржавање чистоће, реда и мира у згради, те земљишта које 

служи редовној употреби зграда на подручју општине Милићи 

(члан 1). Према оспореном члану 10. наведене одлуке није 

дозвољено сушење рубља на отвореним дијеловима зграде 

(прозори, терасе, балкони и лође) који су видљиви са улице 

или друге јавне површине, преко нивоа висине балкона, терасе 

или лође, што би нарушавало естетски изглед зграде у 

зградама у којима не постоји заједничка просторија за сушење 

веша. 
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 Приликом разматрања навода из иницијативе Суд је 

превасходно имао у виду да је оцјена законитости оспорене 

одредбе Одлуке тражена у односу на члан 2. Закона о 

стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) којим је прописано 

да се право својине и друга стварна права могу против 

власникове воље одузети или ограничити само у јавном 

интересу и под условима предвиђеним законом, у складу с 

принципима међународног права (став 1), те да се законом, у 

јавном интересу, а нарочито ради заштите природних 

богатстава, животне средине, здравља људи, културно-

историјске баштине и другог, може ограничити или посебно 

уредити начин коришћења и располагања одређеним стварима 

(став 2). 

 Такође, Суд је имао у виду одредбе Закона о 

одржавању зграда ("Службени гласник Републике Српске" 

број 101/11) на које указује давалац иницијативе и то: члан  18. 

којим је прописано  да зградом управља заједница (став 1), да 

су етажни власници дужни да учествују у управљању 

непокретношћу по општим правилима о управљању сувлас-

ничком ствари, те да одреде лице које ће обављати послове 

заједничког управника и да оснују заједничку резерву (став 2), 

и да се управљањем зградом, у смислу овог закона, сматра 

одлучивање о коришћењу и одржавању заједничких дијелова 

зграде, о обезбјеђивању и коришћењу финансијских средстава 

за одржавање заједничких дијелова зграде и  о другим општим 

питањима од заначаја за коришћење и одржавање зграде (став 

3) и члан 20. став 1. према којем се уговором о оснивању 

заједнице уређују међусобна права и обавезе етажних 

власника у погледу управљања зградом, те у погледу обима, 

начина коришћења и одржавања посебних дијелова зграде и 
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дијелова зграде који служе згради као цјелини или неким 

њеним посебним дијеловима. 

 Поред тога, Суд је имао у виду и Закон о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 

и 36/19), који је назначен као правни основ за доношење 

оспорене одлуке и којим је, између осталог, прописано да 

јединица локалне самоуправе у области стамбено-комуналне 

дјелатности прописује правила одржавања реда у зградама 

(члан 20. тачка 1), као и да скупштина општине доноси одлуке 

и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење (члан 

39. став 2. тачка 2). 

 Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да оспорена 

одредба члана 10. Одлуке није у несагласности са овим 

законима. Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, имао у 

виду да је јединица локалне самоуправе, у конкретном случају 

Скупштина Општине Милићи, према Закону о локалној 

самоуправи била овлашћена да својим актом пропише правила 

одржавања реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама 

на подручју општине Милићи.  

 Власник остварује право својине у складу са природом 

и намјеном своје ствари. Савремени концепт својине не може 

се разумјети без њених ограничења. Својина је свеобухватно, 

али није потпуно неограничено право. Ограничења пред-

стављају крајњу границу власникове правне власти. Садржај 

права својине подлијеже многим ограничењима, посебно у 

општем (јавном) интересу који је гарант опстанка и развитка 

друштва. Обим и врста ограничења зависе од врсте ствари. 

Интереси друштва често добивају превагу над индивидуалним 

интересима појединаца. Но, без баланса приватног и општег 

интереса нема хармоније ни опстанка друштвене заједнице. 

Ограничења права својине у општем интересу постоје у свим 

савременим правним системима. То указује на значај соци-
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јалне функције права својине. Својина данас све више постаје 

социјална категорија. Модерне државе су из различитих 

разлога склоне све чешћим интервенцијама у приватне односе. 

У зависности од задатака које држава себи поставља, 

својински поредак одражава већа или мања ограничења. Она 

зависе од обима и врсте мјера којима држава врши своју 

интервенцију. Усклађивање садржаја и ограничења је једна од 

основних тешкоћа приликом конципирања права својине. 

Ограничења не смањују садржај права својине и не укидају 

власничка овлашћења. Њима се само ограничава могућност 

пуног домашаја тог права. Она спречавају титулара да се, на 

неки начин, у неком правцу, у некој мјери, кроз неко вријеме 

или слично, служи неким или свим овлашћењима које му даје 

то његово право. 

 У конкретном случају Уставни суд сматра да оспо-

реним чланом није дошло до повреде права својине етажних 

власника. Наиме, урбано становање и култура становања 

захтијевају и придржавање одређених правила понашања која 

захтијевају и одређена ограничења власницима етажних 

јединица у стамбеним зградама. Ова сложена правна заједница 

укључује бројна међусобна права и обавезе власника 

појединих дијелова непокретности. Заједнички живот захти-

јева много компромиса и постизање равнотеже у односима 

етажних власника. Одлуком о кућном реду одређују се права и 

обавезе власника станова и пословних простора, закупо-

примаца, њихових чланова породице и посјетилаца. Регули-

сање њихових односа је од суштинског значаја. Деликатност 

тог уређења наглашена је суживотом различитих људи који, 

по правилу, нису повезани лично, а ни у погледу имовине. 

Суштина уређења је да се оствари баланс између услова 

урбаног становања и остваривања одређених својинских 

права. Тиме се артикулише живот у заједници и стварају 
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услови за њено нормално функционисање. Скупштина 

Општине Милићи је сматрала да је цјелисходно да се ограничи 

сушење рубља на отвореним дијеловима зграде који су 

видљиви са улице или друге јавне површине ако у згради не 

постоји просторија за сушење рубља и имала је надлежност да  

пропише такву одредбу у Одлуци о кућном реду у стамбеним 

зградама.    

 Наводе даваоца иницијативе из којих произлази да је 

оспореним чланом 10. предметне одлуке повријеђен члан 1. 

Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских 

права и основних слобода, којим је утврђено да свако физичко 

и правно лице има право на неометано уживање своје имовине 

и да нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном 

интересу и под условима предвиђеним законом и општим 

начелима међународног права (став 1), те да претходне 

одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе 

да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала 

коришћење имовине у складу с општим интересима или да би 

обезбиједила наплату пореза или других дажбина или казни 

(став 2), Суд није могао прихватити, јер је овакво про-

писивање легитимно и у јавном интересу, при чему се водило 

рачуна и о захтјеву пропорционалности.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом 

предмету одлучио без доношења рјешења о покретању 

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

рјешења. 

 Ову рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник  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-106/19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                         Мр Џерард Селман  

   

  

  

 Нема повреде уставног и конвенцијског права на 

имовину када је подзаконским актом скупштина локалне 

заједнице ограничила право на сушење рубља на отвореним 

дијеловима зграде који су видљиви са улице или друге јавне 

површине ако у згради не постоји просторија за сушење 

рубља, јер је овакво прописивање легитимно и у јавном 

интересу, при чему се водило рачуна и о захтјеву пропор-

ционалности. 
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Рјешење 

Број У-107/19 од 25. новембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 120/20 

 

 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 

сједници одржаној дана 25. новембра, д о н и о  је 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности и законитости члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 

20) Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/17 и 39/19) и Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац број: НО-12/19 од 15. фебруара 2019. 

године. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка 

оцјењивања уставности и законитости одредаба члана 40. 

тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута јавног предузећа 

шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/17 и 39/19) (у 

даљњем тексту: Статут), као и оцјењивања уставности и 

законитости Правилника о унутрашњој организацији и 
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систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства 

„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, који је донио 

Надзорни одбор Јавног предузећа, број: НО-12/19 од 15. 

фебруара 2019.године (у даљњем тексту: Правилник). 

Покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

одредаба члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута 

јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске“ а.д. 

Соколац („Службени гласник Републике Српске“  бр.  37/17 и 

39/19) иницира у односу на чланове 1. став 2, чл. 7. и 10.  

Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/04 и 78/11), као и у односу на чланове 62. и 64. 

Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 24/98, 62/02 и 38/03). Такође, истиче да оспорене одредбе 

Статута нису сагласне са члановима 45. и 108. Устава 

Републике Српске. Покретање поступка оцјењивања уставно-

сти и законитости Правилника иницира у односу на члан 7. 

Закона о јавним предузећима и члан 45. и 108. Устава. 

Иницијативом оспорава надлежност Надзорног одбора за 

доношење Правилника. Предлаже да Суд утврди неуставност 

и незаконитост оспорених одредби Статута и Правилника. 

 Влада Републике Српске дала је одговор на иници-

јативу у дијелу којим се  иницира покретање поступка 

оцјењивање уставности и законитости члана 40. тачка 4) и 

члана 51. тачка 20) Статута. У одговору се наводи да је 

надлежност надзорног одбора за доношење општих аката 

прописана чланом 7. тачка м) и чланом 18. Закона о јавним 

предузећима, а надлежност управе предузећа чланом 10. тачка 

и) Закона о јавним предузећима, који је lex specialis у области 

статуса пословних субјеката. На основу наведеног оспоравају 

се као неосновани и наводи даваоца иницијативе о неустав-

ности оспорених одредаба Статута у односу на чланове 45. и 

108. Устава, те се наводи да је Влада Републике Српске, 
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приликом прописивања оспорених одредаба Статута по 

питању надлежности Надзорног одбора да доноси Правилник 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. 

Соколац, поштовала начела уставности и законитости из 

наведених одредаба Устава. Истиче да  је давалац иницијативе 

занемарио чињеницу да  је основни текст Закона о јавним 

предузећима претрпио измјене и допуне, тако да је чланом 1. 

Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 78/11) измијењен 

члан 1. став 2.  наведеног Закона, на начин да члан 1. став 2. 

Закона упућује на супсидијарну примјену Закона о привред-

ним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 63/13 и 100/17). Закон о предузећима је 

ступањем на снагу Закона о привредним друштвима престао 

да важи, јер је чланом 445. став 2. Закона о привредним 

друштвима прописано да од дана примјене овог закона 

престаје да важи Закон о предузећима, а Закон о привредним 

друштвима се примјењује од 1. јануара 2010. године. 

Међутим, наводи се да овај закон није правни основ за  

утврђивање надлежности Надзорног одбора, пошто је то 

питање прописано Законом о јавним предузећима који је је леx 

специалис у овој области. Истиче се да је чланом 1. Закона о 

јавним предузећима прописано да се овим законом уређује 

пословање и управљање јавним предузећима, органи преду-

зећа и друго. Чланом 2. став 1. Закона о јавним предузећима 

дефинисан је појам јавних предузећа. Како наведени члан 2. 

Закона о јавним предузећима прописује да су то правна лица 

која су уписана у судски регистар ради обављања дјелатности 

од општег интереса и у чијем основном капиталу Република 

Српска или јединица локалне самоуправе директно или 

индиректно има већинско власништво, те имајући у виду 
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одредбе чл. 5. и 32. Закона о шумама („ Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13) и чињеницу да је 

основни капитал ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац 

у стопостотном проценту власништво Републике, неспорна је 

примјена Закона о јавним предузећима на пословање тог 

друштва, односно његове органе. Предлаже се да Суд не 

прихвати иницијативу. 

 У одговору на иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Правилника, Надзорни 

одбор Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ 

а.д. Соколац истиче као одлучујуће да је Правилник донио као 

надлежан орган на основу члана 7. тачка м) Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“  бр. 

75/04 и 78/11), којим је прописано да (осим послова 

набројаних у овом члану) надзорни одбор обавља и друге 

послове утврђене законом, статутом и актима предузећа. 

Поред тога, наводи се да је надлежност за доношење 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста прописана чланом 12. Статута овог предузећа, 

који прописује да макроорганизацију Јавног предузећа 

утврђује Скупштина Јавног предузећа, а да Правилник о 

унутрашњој организацији усваја Надзорни одбор. Предлаже се 

да Суд не прихвати иницијативу. 

Статут Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац (Службени гласник Републике Српске 

бр. 37/17 и 39/19) донијела је Влада Републике Српске у 

функцији Скупштине овог јавног предузећа на основу члана 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласни Републике 

Српске“ бр. 75/04 и 78/11). 
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 Оспореном одредбом члана 40. тачка 4) Статута 

прописано је: „Надзорни одбор је надлежан да доноси опште 

акте Јавног предузећа који нису стављени у надлежност 

Скупштине, односно другог органа Јавног предузећа“. Оспо-

реном одредбом члана  51. тачка 20) Статута прописано је: „У 

надлежности Управе је доношење општих аката који нису у 

надлежности Скупштине и Надзорног одбора“. 

 Правилник о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац број: НО-12/19 од 15. 

фебруара 2019. године, на основу  члана 7. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 

и 78/11) и члана 12. и 40. Статута Јавног предузећа шумарства 

„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, донио је Надзорни 

одбор овог Јавног предузећа. Овим Правилником утврђује се 

организациона структура ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. 

Соколац, дјелокруг рада организационих дијелова, врста и 

сложеност послова који се у организационим дијеловима 

обављају, опис послова, број извршилаца, степен и врста 

стручне спреме, радно искуство, начин руковођења и остала 

питања везана за организацију Предузећа (члан 1. став 1. 

Правилника). 

 Приликом оцјене уставности и законитости оспорених 

аката Суд је имао у виду одредбе Устава на које се указује 

иницијативом, и то да је чланом 45. Устава прописано да је 

свако дужан да се придржава Устава и закона. Свако је дужан 

да савјесно и одговорно врши повјерену му јавну  функцију. 

Такође, Суд је имао у виду да је чланом 108. Устава прописано 

да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом. Осим одредби Устава 

на које се указује иницијативом, Суд је имао у виду да према 
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члану 90. Устава Влада: доноси уредбе, одлуке и друга акта за 

извршавање закона (тачка 4); обавља и друге послове у складу 

са Уставом и законом (тачка 9). 

 Прије свега, Суд је утврдио да је одредбом члана 1. 

став (2) Закона о јавним предузећима, на коју се указује 

иницијативом, било прописано да се на питања која нису 

обухваћена овим законом, примјењују одредбе Закона о 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

24/98, 62/02 и 38/03). Међутим, након ступања на снагу Закона 

о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 127/08 и 58/09) ступио је на снагу Закон о 

измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Служ-

бени гласник Републике Српске“ број 78/11), којим је  

измијењен члан 1. став 2. Закона, тако да се на питања која 

нису уређена овим законом сходно примјењују одредбе Закона 

о привредним друштвима. Ступањем на снагу Закона о 

привредним друштвима, који се примјењује од 1. јануара 2010. 

године, на основу члана 445. став 2. тог закона, престао је 

важити Закон о предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) на који се 

позива давалац иницијативе. 

 Одредбама Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“  бр. 75/04 и 78/11), на које се 

указује иницијативом, прописано да је надзорни одбор 

надлежан да надзире рад управе, доноси пословник о свом 

раду, предлаже статут, етички кодекс и друге акте скупштини, 

предлаже именовање и разрјешење чланова одбора за 

ревизију, именује и разрјешава чланове управе у складу са 

поступцима утврђеним статутом и законом, доноси смјернице 

о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем, одобрава 

препоруке одбора за ревизију о расподјели добити, те другим 

питањима, даје овлашћење за ограничене активности у складу 
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са овим законом, даје упутства директору за спровођење 

истраге у вези са учињеним неправилностима, даје приједлог 

скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим 

предузећима, доноси одлуке о инвестирању у складу са 

законом и статутом, даје приједлог скупштини о оснивању 

нових предузећа, сазива сједнице скупштине јавног предузећа, 

осим јавних предузећа у којима Влада врши функцију 

скупштине и утврђује приједлог дневног реда, утврђује 

приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши 

контролу спровођења усвојених одлука и  обавља и друге 

послове утврђене законом, статутом и актима предузећа (члан 

7. Закона); да управу предузећа (у даљем тексту: управа) чине 

директор и извршни директори, а надлежност управе је: 

извјештавање надзорног одбора на захтјев надзорног одбора, 

спровођење етичког кодекса, израда и надгледање реализације 

планова пословања, предлагање и спровођење смјерница о 

набавци те спровођење важећих прописа, утврђивање при-

једлога о расподјели добити и покрићу губитака, запошљавање 

и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним 

актима предузећа и важећим законима, давање приједлога 

надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са 

другим предузећима, давање приједлога надзорном одбору о 

инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о 

инвестицијама, давање приједлога надзорном одбору о 

оснивању нових предузећа, обављање и других послова 

утврђених законом, статутом и актима предузећа (члан 10. 

Закона). Поред наведеног,  Суд је имао у виду да је чланом 4. 

овог Закона прописано да су органи предузећа скупштина, 

надзорни одбор и управа (менаџмент), чланом 5. прописане су 

надлежности скупштине, поред осталих, да је скупштина 

надлежна да од општих аката доноси статут, пословник о свом 

раду и етички кодекс, а чланом  18. став 1. овог Закона 



588 
 

прописано је да је дужност и одговорност надзорног одбора да 

обезбиједи доношење општих аката којима се утврђују 

оперативни и функционални аспекти рада органа предузећа у 

складу са законом, статутом и етичким кодексом.   

 Суд је имао у виду и одредбе Закона о Влади 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 118/08) којима је прописано да Влада заступа Републику 

као правно лице, стара се о заштити јавног интереса и у том 

смислу врши права и дужности које Република има као 

оснивач јавних служби, других органа и организација, ако 

другим законом није другачије одређено (члан 3. став 1); да је 

у спровођењу извршне власти Влада надлежна да обезбјеђује 

спровођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, у 

складу са Уставом, доноси  уредбе, одлуке, смјернице, 

инструкције, рјешења, закључке и друге опште и појединачне 

акте за извршавање закона и оснива јавна предузећа, установе 

и друге организације за обављање послова од интереса за 

остваривање права и дужности Републике (члан 15. тачке в), г) 

и ј). 

 Разматрајући питање сагласности Статута са Уставом 

и Законом Суд је утврдио да је Влада Републике Српске 

вршећи функцију Скупштине Јавног предузећа „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац, донијела Статут овог Јавног 

предузећа у оквиру своје надлежности прописане чланом 90. 

тачка 4. и 9. Устава Републике Српске и на основу члана 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“  бр. 75/04 и 78/11). По оцјени Суда, члан 40. тачка 4) 

Статута, који прописује надлежност Надзорног одбора да 

доноси опште акте Јавног предузећа који нису стављени у 

надлежност Скупштине, односно другог органа Јавног 

предузећа и члан 51. тачка 20) Статута који прописује да је у 

надлежности Управе доношење општих аката који нису у 
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надлежности Скупштине и Надзорног одбора, у складу су са 

Законом о јавним предузећима. Наиме, чланом 7. наведеног 

Закона дефинисани су послови у надлежности надзорног 

одбора јавног предузећа, а у тачки м) наведеног члана је 

прописано да надзорни одбор обавља и друге послове 

утврђене законом, статутом и актима предузећа. Чланом 10. 

наведеног Закона дефинисани су послови у надлежности 

управе предузећа, а тачком и) овог члана прописано је да 

управа предузећа обавља и друге послове утврђене законом 

статутом и актима предузећа. Чланом 5. Закона прописано је 

које опште акте доноси скупштина јавног предузећа, а то су 

статут, пословник о свом раду и етички кодекс. Имајући у 

виду наведено Суд је оцијенио да је прописивање као у 

оспореним одредбама чланова 40. тачка 4) и 51. тачка 20) 

Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац, у складу са члановима 7. и 10. Закона, 

јер је наведеним одредбама Статута прописано доношење и 

других општих аката у јавном предузећу од стране Надзорног 

одбора и Управе предузећа, чије доношење није у надлеж-

ности Скупштине јавног предузећа. С обзиром на наведено 

Суд је оцијенио да у конкретном случају нису нарушене 

уставне гаранције из чланова 45. и 108. Устава Републике 

Српске, како се то у иницијативи наводи.       

 У односу на питање уставности и законитости 

Правилника Суд  је оцијенио да је Надзорни одбор овлашћен 

за доношење Правилника сагласно одредби члан 7. тачка м) 

Закона о јавним предузећима, којом је прописано да је 

надзорни одбор надлежан да обавља и друге послове утврђене 

законом, статутом и актима предузећа. Полазећи од садржаја 

члана 7. Закона, те члана 18. став 1. т. а) Закона, којим је 

прописано да је дужност и одговорност надзорног одбора да 

обезбиједи, поред осталог, доношење општих аката којима се 



590 
 

утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа 

предузећа у складу са законом, статутом и етичким кодексом, 

Суд је оцијенио да је према наведеним законским одредбама 

јасно прописана обавеза надзорног одбора за доношење 

општих аката и поступање у складу са статутом јавног 

предузећа, па тако и са чланом 40. тачка 4) Статута, који 

прописује да је у надлежности Надзорног одбора доношење 

општих аката који нису стављени у надлежност Скупштине, 

односно другог органа јавног предузећа. Суд је оцијенио да 

доношењем оспореног Правилника од стране Надзорног 

одбора Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац нису нарушене уставне гаранције из 

чланова 45. и 108. Устава Републике Српске. 

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда 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-107/19                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

25. новембар 2020. годинe                           УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                        Мр Џерард Селман    
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 У складу је са законским одредбама одредба 

Статута којом је прописано да је за доношење других 

општих аката у јавном предузећу овлашћен Надзорни одбор 

и Управа предузећа, чије доношење није у надлежности 

Скупштине јавног предузећа, чиме није дошло до повреде 

уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-97/19 од 23. децембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 1/21 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 23. децембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20),  

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности и законитости чланова 11. и 12. ставови 1, 3. и 4. 

Правилника о нормативима и критеријумима за финан-

сирање основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/19 и 77/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дарио Сандић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности  (у иницијативи 

погрешно наведено: уставности и законитости) члана 114. став 

1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 

123/18 и 84/19), те уставности и законитости чланова 11. и 12. 

(у суштини ставови 1, 3. и 4. члана 12) Правилника о 
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нормативима и критеријумима за финансирање основних 

школа („Службени гласник Републике Српске“ број 74/19).  

 Давалац иницијативе сматра да је прописивање из 

члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и 

образовању у супротности са чланом 5. Устава којим је 

гарантована, како се наводи, правна сигурност грађана и 

владавина права, чланом 10, чланом 33. Устава, у дијелу којим 

је грађанима зајемчено, како се наводи, право на обављање 

јавних послова под једнаким условима, чланом 39. Устава, у 

дијелу којим је гарантовано, како се наводи, право на рад под 

једнаким условима, те члановима 51, 61. и 108. Устава. Такође, 

оспорено законско прописивање је према наводима из 

иницијативе у супротности и са „одредбама Закона о раду 

којима је утврђено да накнада за исти рад мора бити 

истовјетна“. Указујући на значај и улогу стручних сарадника 

из члана 104. став 2. Закона о основном васпитању и 

образовању, а који поред наставника обављају образовне 

послове у школама у васпитно-образовном процесу (члан 103. 

став 1. истог закона), давалац иницијативе образлаже да ова 

лица пуну радну норму могу остварити у другој школи, тек 

уколико су изгубили 50% норме у матичној школи, док за 

наставнике и директоре школа ово ограничење не постоји, те 

они наведену могућност имају без обзира колико износи 

умањење обима њихових послова. С тим у вези, а имајући у 

виду рад у истој сфери, те право на једнаку зараду за исти рад, 

давалац иницијативе сматра да су стручни сарадници 

дискриминисани у односу на наставнике, али и директоре 

школа, који не учествују у наставном процесу, а за које, 

такође, не постоје ограничења када је ријеч о норми или броја 

одјељења у школама у којима раде, као и да су стручни 

сарадници са мањом нормом дискриминисани у односу на 
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стручне сараднике са већом нормом, јер примају мању 

надокнаду за свој рад.   

 Такође, из навода иницијативе произлази да њен 

давалац, у суштини, сматра да је прописивање из чланова 11. и 

12. ст. 1, 3. и 4. Правилника о нормативима и критеријумима 

за финансирање основних школа („Службени гласник 

Републике Српске“ број 74/19) у супротности са члановима 

108. и 109. Закона о основном васпитању и образовању, јер 

утврђује само могућност, не и обавезу, да школе систематизују 

радна мјеста стручних сарадника, педагога и психолога. Овим 

се, према мишљењу даваоца иницијативе, дискриминишу 

ученици који похађају школе у којима нису систематизована 

наведена радна мјеста, а у којима је, додатно, онемогућено 

обављање обавезних дјелатности из поменутих законских 

одредаба. Како је Законом о основном васпитању и обра-

зовању утврђено радно мјесто стручног сарадника, доносилац 

оспореног правилника није могао условити или искључити 

могућност систематизације ових радних мјеста. Надаље, 

давалац иницијативе истиче да је прописујући на оспорени 

начин доносилац Правилника регулисао супротно члану 5. 

став 2. и члану 8. Закона о платама запослених у области 

просвјете и културе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 66/19) којима су уређени висина, те начин утврђивања и 

умањења плате. Како је наведена материја предмет законског 

регулисања, доносилац оспореног правилника није био овлаш-

ћен да подзаконским актом уреди могућност умањења 

процента радног времена, јер исто условљава умањење плате 

за релевантна радна мјеста. Додатно, сагласно члану 39. став 5. 

Устава, плату је могуће реулисати једино законом и колек-

тивним уговором, а никако подзаконским актом. Исто тако, 

оваквим прописивањем су стручни сарадници дискиминисани 

у односу на директора школе, чије радно вријеме, норма и 
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плата не зависе од броја одјељења у школи. Давалац 

иницијативе указује на став Суда заузет у предмету У-20/13 од 

24. априла 2014. године. Истиче, такође, да број одјељења у 

школама не утиче на смањење обима посла стручних 

сарадника, те смањење радног времена које је извршено 

Правилником, за посљедицу може имати да они, без своје 

кривице, не изврше прописане послове и задатке, због чега 

могу сносити дисциплинску и материјалну одговорност. С 

обзиром на то да се радно вријеме, као ни обим послова 

директора  не мијења у зависности од броја одјељења у школи, 

стручни сарадници су и у овом смислу дискриминисани у 

односу на директоре школа. С обзиром на изложено давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да члан 114. став 1. тачка 

3. Закона о основном васпитању и образовању није у складу са 

Уставом и Законом о раду, као и да чланови 11. и 12. ставови 

1, 3. и 4. Правилника о нормативима и критеријумима за 

финансирање основних школа нису у складу са Уставом, 

Законом о основном васпитању и образовању, Законом о 

платама запосених у области просвјете и културе Републике 

Српске и Законом о раду.   

 Народна скупштина Републике Српске је Суду 

доставила одговор у коме су наводи из иницијативе којима се 

оспорава уставност члана 114. став 1. тачка 3. Закона о 

основном васпитању и образовању оцијењени као неосновани. 

Законодавац сматра да оспорено законско прописивање није у 

супротности са гаранцијама из чланова 10, 39. став 3. и 5, те 

члана 49. ставови 1. и 2. Устава. Истиче се да се смањењем 

броја обрачунских одјељења смањује и проценат норме/радног 

времена наставног особља, те је оправдано и смањење 

процента радног времена ваннаставног особља. Како обим 

посла стручних сарадника зависи од величине школе, односно 

броја ученика у школи, оспореном законском одредбом је, 
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сагласно Закону о раду, предвиђено обављање ових послова са 

пуним или непуним радним временом. Истиче се да су 

стручни сарадници повезница између наставника и директора, 

те да, поред рада са наставницима, обављају и рад са 

ученицима и њиховим родитељима, због чега су ова лица, за 

разлику од наставника, везана за рад у једној школи. 

Узимајући у обзир другачији опис послова у односу на 

наставнике, као и да је рад стручних сарадника везан не само 

за наставу, већ за цјелокупно функционисање школе и 

наставно-образовног процеса, законодавац сматра да стручни 

сарадник не би био у могућности да на квалитетан начин 

обављати своје послове и задатке уколико би их вршио у више 

школа, на мали проценат радног времена. Наводи се да се у 

конкретном случају не ради ни о повреди члана 10. Устава, јер 

је њиме зајемчена једнакост у реализацији законом признатих 

права и обавеза свим лицима која се налазе у истим или 

сличним правним ситуацијама, док могуће другачије уређење 

предметне материје није уставноправно релевантно, а да 

незадовољство даваоца иницијативе одређеним законским 

рјешењем не може бити предмет оцјене уставности. С обзиром 

на изложено предлаже се неприхватање иницијативе. 

 У одговору који је, као доносилац оспореног 

правилника, Суду доставио  министар просвјете и културе 

истиче се да је прописујући на начин као у члановима 11. и 12. 

Правилника министар поступао у оквиру својих овлашћења, а 

сагласно члановима 10, 39. ставови 3. и 5, те члану 108. став 1. 

Устава, као и у складу са чланом 42. ставови 1. и 3. Закона о 

раду, те члановима 107. и 168. став 9. Закона о основном 

васпитању и образовању. Наводи се да су оспореним 

правилником разрађене одредбе Закона о основном васпитању 

и образовању, те одредбе Закона о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у 
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Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 11/19). Оспореним правилником је одређен метод 

обрачуна средстава потребних за рад основне школе, тако што 

је као основица обрачуна предвиђено једно обрачунско 

одјељење са одређеним бројем ученика, од чега непосредно 

зависи број извршилаца, како наставног тако и ваннаставног 

особља. Смањењем броја обрачунских одјељења смањује се и 

проценат норме/радног времена наставног и ваннаставног 

особља, те је оправдано и смањење процента радног времена 

ваннаставног особља које је подршка реализацији васпитно-

образовног процеса. Како обим посла стручних сарадника 

зависи од величине школе, односно броја ученика у школи, 

оспореном законском одредбом је предвиђено обављање ових 

послова са пуним или непуним радним временом, што је у 

складу са чланом 15. став 2. Закона о платама запослених у 

основним и средњим школама и ђачким домовима у 

Републици Српској. Такође се истиче да, сагласно  овом 

закону, плата директора школе засвиси од броја одјељења у 

школи, те се указује на праксу Суда у предмету У-47/13. С 

обзиром на изложено предлаже се да Суд иницијативу одбије.    

 Оспореним чланом 114. став 1. тачка 3. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 

63/20) је прописано да је, прије расписивања конкурса за 

попуну упражњеног радног мјеста за раднике из члана 113. 

став 1. овог закона, са пуним или непуним радним временом, 

директор дужан распоредити стручног сарадника, секретара и 

рачуновођу са подручја актива директора за чијим радом је 

дјелимично или потпуно престала потреба у другој школи, с 

тим да се допуна не може вршити на мање од пола радног 

времена. 
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Правилник о нормативима и критеријумима за финан-

сирање основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/19 и 77/19) (у даљем тексту: Правилник) донио 

је министар просвјете и културе, на основу члана 168. став 9. 

Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ број 44/17 и 31/18) и члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/18).  

 Оспореним чланом 11. Правилника је прописано: да 

школа са 16 и више одјељења може систематизовати радно 

мјесто педагог са пуним радним временом (100%) (став 1), да 

ако школа има мање од 16 одјељења, за свако одјељење мање 

од овог броја врши се умањење процента радног времена за 

радно мјесто педагог за 5% (став 2), да је максимални 

проценат умањења из става 2. овог члана 50% радног времена 

(став 3). 

 Оспореним чланом 12. ставови 1, 3. и 4. Правилника 

прописано је да школа која има 24 одјељења може 

систематизовати радно мјесто психолог са пуним радним 

временом (100%) (став 1), да се школи која има мање од 24 

одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши 

умањење процента радног времена за радно мјесто психолог за 

5% (став 3), да је максимални проценат умањења из става 3. 

овог члана 50% радног времена (став 4). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе, те оцјењивања уставности и законитости оспорених 

одредаба Правилника, Суд је имао у виду одредбе Устава у 

односу на које је оспорена уставност, односно законитост 

наведених општих аката, као и одредбе Устава које су по 

оцјени Суда од значаја за овај поступак, а којима је утврђено: 

да се уставно уређење Републике  темељи на владавини права 

(члан 5. став 1. алинеја 4), да су грађани Републике равно-
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правни у слободама, правима и дужностима, да су једнаки 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на 

расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-исповијест, 

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), да свако има право на рад 

и слободу рада, да је свако слободан у избору занимања и 

запослења и да му је под једнаким условима доступно радно 

мјесто и функција, да свако по основу рада има право на 

зараду, у складу са законом и колективним уговором (члан 39. 

ставови 1, 2. и 5), да Република мјерама економске и социјалне 

политике подстиче економски развој и повећање социјалног 

благостања грађана (члан 51), да Република јемчи минимум 

социјалне сигурности грађана и обезбјеђује функционисање 

јавних служби, у складу са законом, да се финансирање јавних 

служби врши преко фондова и буџета, у складу са законом 

(члан 61), да Република уређује и обезбјеђује систем јавних 

служби, те, између осталог, радне односе, запошљавање и 

образовање (тачке 11. и 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава), да 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о 

основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20)  

прописано: да се наставни процес реализује у редовним, 

комбинованим и посебним одјељењима у редовним школама и 

у одјељењима у школама за дјецу са сметњама у развоју, да је 

у редовним јавним школама редовно одјељење састављено од 
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ученика истог разреда и има максимално 30 ученика, а 

оптимално 24 ученика, да комбиновано одјељење у јавној 

школи од два разреда има максимално 18 ученика, да 

комбиновано одјељење у јавној школи од три разреда има 

максимално 12 ученика, да комбиновано одјељење у јавној 

школи од четири или пет разреда има максимално десет 

ученика (члан 48. ставови 1, 2, 5, 6, 7), да максималан број 

ученика у посебном одјељењу је десет, а минималан три, што 

зависи од врсте сметњи коју имају ученици (члан 49), да 

васпитно-образовни рад у школи обављају наставници и 

стручни сарадници (члан 103), да послове наставника 

обављају лица која осим услова утврђених законом којим се 

уређују радни односи треба да имају завршен први циклус 

студијског програма у одређеној области и остварених 

најмање 180 ЕЦТС бодова у трајању од три године или 

еквивалент, положен стручни испит за рад у васпитно-

образовном процесу и љекарско увјерење о психофизичкој 

способности за рад са ученицима, да су стручни сарадници: 

педагог, психолог, дефектолог, односно специјални едукатор-

рехабилитатор, социјални радник и библиотекар, да лица из 

става 2. овог члана осим услова утврђених законом којим се 

уређују радни односи треба да имају: завршен први циклус 

студијског програма у трајању од четири године и остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, положен стручни 

испит за рад у васпитно-образовном процесу и љекарско 

увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима 

(члан 104. ставови 1, 2. и 3), да се прописом којим се 

дефинишу нормативи и стандарди за финансирање основних 

школа одређује број стручних сарадника за рад у школи (члан 

107), да су таксативно одређени послови наставника и 

стручних сарадника (чланови 108. и 109), да директор распи-

сује јавни конкурс за упражњено радно мјесто наставника, 
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стручног сарадника, секретара и рачуновође обавезно посред-

ством Завода за запошљавање Републике Српске (члан 113. 

став 1), да рад наставника и стручних сарадника оцјењује 

директор једанпут годишње (члан 126), да директор руководи 

радом школе, да за директора школе може да буде изабран 

наставник или стручни сарадник који: 1) има завршен први 

циклус студија у трајању од четири године и остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, 2) има најмање пет 

година радног искуства као стручни сарадник или наставник 

на предметима који се изучавају у основној школи након 

стицања дипломе из тачке 1) овог става и 3) није осуђиван 

правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против 

којег није покренут кривични поступак за дјела учињена 

против достојанства личности, морала, службене дужности, 

полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог 

насиља над дјететом или малољетним лицем (члан 137), да 

министар доноси правилник о нормативима и стандардима за 

финансирање основних школа (члан 168. став 9).  

 Суд је узео у обзир да је Законом о раду („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18) прописано да 

радни однос може да се заснује и за рад са непуним радним 

временом, на неодређено или одређено вријеме, али не краће 

од ¼ пуног седмичног радног времена, осим ако посебним 

прописом није другачије прописано (члан 41), да радник који 

ради са непуним радним временом има сва права из радног 

односа сразмјерно времену проведеном на раду, осим ако за 

поједина права законом, општим актом и уговором о раду није 

другачије одређено (члан 42. став 1), да пуно радно вријеме 

радника износи 40 часова седмично (члан 57. став 1), да се под 

непуним радним временом у смислу овог закона подра-

зумијева радно вријеме краће од радног времена из члана 57. 

став 1. овог закона (члан 58), да се радницима гарантује 
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једнака плата за исти рад или рад исте вриједности који 

остварују код послодавца, да се под радом исте вриједности 

подразумијева рад за који се захтијева исти степен стручне 

спреме, односно образовања, знања и способности, у коме је 

остварен једнак радни допринос уз једнаку одговорност (члан 

120. ставови 2. и 3). 

 Такође, Суд је имао у виду да је Законом о платама 

запослених у основним и средњим школама и ђачким домо-

вима у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/19 и 105/19) утврђено: да су начин обрачуна и 

исплата плата јединствени за запослене, а зависе од радног 

мјеста, платне групе и платне подгрупе (члан 5. став 2), да се 

основна плата обрачунава и исказује мјесечно за пуно радно 

вријеме, према радном мјесту и одговарајућој платној групи и 

платној подгрупи, да је основна плата из става 1. овог члана је 

производ цијене рада као израза вриједности за најједно-

ставнији рад и коефицијента утврђеног према платној групи и 

платној подгрупи (члан 6. ставови 1. и 2), да су стручни са-

радници запослени у основној школи (педагог, психолог,  

логопед, дефектолог, социјални радник  (висока стручна 

спрема) сврстани у другу платну подгрупу, друге платне 

групе, са платним коефицијентом 12,65 за обрачун основне 

плате (члан 9. тачка 2. подтачка 2), да уколико запослени ради 

са непуним радним временом, у складу са посебним законом 

или другим прописима, основна мјесечна плата одређује се 

сразмјерно времену проведеном на раду (члан 15. став 2), да 

ступањем на снагу овог закона престају да важе одредбе 

Закона о платама запослених у области просвјете и културе 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 

број 66/18), које се односе на основне и средње школе и ђачке 

домове (члан 22) да  се овај закон се објављује у “Службеном 
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гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. марта 2019. 

године (члан 23). 

 Законом о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/18) је утврђено: да органи управе 

доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте, да 

се правилником разрађују поједине одредбе закона или 

прописа Владе (члан 63. ставови 1. и 2), да министар пред-

ставља министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог 

закона и рјешења у управним и другим појединачним ства-

рима, одлучује о правима и дужностима запослених у 

министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга 

министарства (члан 76. став 2).  

Сагласно наведеним уставним овлашћењима Законом 

је уређена дјелатност основног васпитања и образовања као 

дио јединственог васпитно-образовног система Републике 

Српске, оснивање и престанак рада установа основног 

васпитања и образовања, права, обавезе, дужности и одговор-

ности ученика, родитеља и запослених у школи, наставни 

планови и програми, управљање и руковођење школом, 

обезбјеђивање средстава, вредновање квалитета васпитно-

образовног рада, надзор над радом школе, признавање 

свједочанстава, те евиденција и јавне исправе.  

 Имајући у виду да Република уређује и обезбјеђује 

систем у области образовања, те да је основно образовање 

дјелатност од општег друштвеног интереса, Суд је утврдио да 

је законодавац био овлашћен да утврди обавезу директора да, 

прије расписивања конкурса за попуну, између осталог, 

упражњеног радног мјеста стручног сарадника, на ово радно 

мјесто распореди стручног сарадника за чијим је радом 

дјелимично или потпуно престала потреба у другој школи, као 

и да одреди да се оваква допуна не може врштити на мање од 

пола радног времена. Према оцјени Суда, законодавац је 
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оспореним прописивањем обезбиједио равнотежу између 

интереса стручног сарадника за чијим је радом дјелимично 

или потпуно престала потреба и друштвеног интереса који 

подразумијева одређени квантум васпитно-образовног рада 

који изводе стручни сарадници. Као надлежан да цијени обим 

потреба образовног система и појединачних школа када је 

ријеч о ангажману лица релевантних образовних профила, 

законодавац је поступао у оквиру својих овлашћења када је 

одредио да се предметна допуна не може врштити на мање од 

пола радног времена. Према оцјени Суда, поступајући на овај 

начин законодавац је, сагласно члану 10. Устава, осигурао да 

стручни сарадници остварују права и обавезе која су предмет 

регулисања оспореног члана 114. страв 1. тачка 3. Закона, тако 

да сва лица у тој категорији, која се налазе у истој правној 

ситуацији, наведена права и обавезе остварују на једнак начин. 

Сагласно члану 115. Устава није у надлежности Суда да 

цијени оправданост овакве процјене.  

 Надаље, Законом је утврђена јасна разлика у правима и 

обавезама наставника, стручних сарадника и директора школа 

(чланови 108, 109. и 137. Закона). С тим у вези, а имајући у 

виду да неравноправност, у смислу члана 10. Устава, 

подразумијева различито третирање лица у истим или 

сличним ситуацијама, без објективног и разумног оправдања, 

Суд је утврдио да давалац иницијативе неосновано пореди 

права и обавезе наведених субјеката права, будући да се ради 

о категоријама које се налазе у потпуно различитим правним 

ситуацијама. Исто тако, с обзиром на то да се стручни 

сарадници који имају различите норме не налазе у истим 

правним ситуацијама када је ријеч о обрачуну накнаде за 

њихов рад, давалац иницијативе, неосновано, у контексту 

гаранција из члана 10. Устава, успоставља однос узајамности 

међу овим лицима.  
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 Надаље, чланом 39. Устава је, између осталог, 

утврђено да свако има право на рад и слободу рада, да је свако 

слободан у избору занимања и запослења и под једнаком 

условима му је доступно радно мјесто и функција. Из наведене 

уставне одредбе несумњиво произилази да Устав не гарантује 

обим права на рад. Према мишљењу Суда, ово уставно начело 

прије свега подразумијева право да сваки грађанин има 

могућност да обезбиједи средства за живот радом који је 

слободно изабрао или прихватио. Сагласно члановима 33. и 

39. Устава, законодавац није ускратио појединцу који 

испуњава законске услове за обављање послова стручног 

сарадника право на слободан избор да се бави неким од 

занимања из члана 104. став 2.  Закона о основном васпитању 

и образовању, а могућност ангажовања у овом капацитету 

условљена је искључиво потребама образовног система, које 

цијени законодавац.  

 Према становишту Суда, нису основани ни наводи 

даваоца иницијативе према којима је оспореним законским 

прописивањем провријеђен принцип владавине права из члана 

5. став 1. алинеја 4. Устава. Оспорена законска одредба је, 

према оцјени Суда, у функцији наведеног уставног принципа, 

јер на јасан и недвосмислен начин прописује права и обавезе 

адресата, због чега резултат њене примјене не може бити 

контрадикторан легитимним очекивањима ових лица, те не 

доводи до правне несигурности.  

 Према становишту Суда, нису од значаја наводи из 

иницијативе којима се прописивање из члана 114. став 1. тачка 

3. оспорава у односу на гаранције из чланова 51. и 61. Устава, 

с обзиром на то да се ради о паушалним наводима који не 

садрже образложење на који начин су, у конкретном случају, 

нарушена права заштићена наведеним одредбама Устава.  
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 Исто тако, наводи даваоца иницијативе којима се 

указује на различитост у висини износа накнаде за рад 

стручних сарадника, а која је условљена различитим обимом 

њихове норме, нису од значаја за рјешавање конкретне правне 

ствари, будући да начин и методологија обрачуна плата 

запослених у основним школама није предмет регулисања 

оспорене законске одредбе.     

 Имајући у виду стандард оцјене у поступцима 

апстрактне контроле уставности из члана 115. Устава, Суд 

није надлежан да цијени међусобну сагласност закона, те тако 

ни сагласност оспорене законске одредбе са „одредбама 

Закона о раду којима је утврђено да накнада за исти рад мора 

бити истовјетна“.  

 С обзиром на изложено Суд је утврдио да је 

законодавац нормирајући као оспореном законском одредбом 

поступао сагласно начелу из члана 108. став 1. Устава.  

 Поред овога, Суд је оцијенио да нису основани наводи 

даваоца иницијативе којима оспорава уставност и законитост 

чланова 11. и 12. ставови 1, 3. и 4. Правилника о нормативима 

и критеријумима за финансирање основних школа, јер је 

прописујући на оспорени начин министар поступао сагласно 

надлежностима из чланова 107. и 168. став 9. Закона о 

основном васпитању и образовању, а у вези са чланом 63. 

ставови 1. и 2. и чланом 76. став 2. Закона о републичкој 

управи, због чега нису повријеђене гаранције из члана 108. 

Устава. 

 Доносилац оспореног правилника је, у оквиру својих 

овлашћења из члана 168. став 9. наведеног закона, а у вези са 

чланом 48. истог закона, утврдио метод обрачуна средстава за 

рад основне школе, предвиђајући као основицу овог обрачуна, 

једно обрачунско одјељење са одређеним бројем ученика, што 

је, истовремено, показатељ величине школе. Како обим 
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потребног рада, између осталог и стручних сарадника 

психолога, односно педагога, зависи од величине школе, 

односно броја ученика, министар је, по оцјени Суда, поступао 

у оквиру својих надлежности, када је референтним бројем 

одјељења у школи, условио њену могућност да систематизује 

радна мјеста за релевантне образовне профиле, те када је, 

сагласно општем принципу из чланова 41. и 42. став 1. Закона 

о раду, утврдио да мањи број одјељења у односу на овај број, 

подразумијева процентуално умањење радног времена за 

свако одјељење за ова радна мјеста и то до 50 % радног 

времена. 

 С обзиром на то да се законодавац опредијелио да 

оспореним Правилником ресорном министру повјери одређи-

вање потребног броја извршилаца на радном мјесту педагога и 

психолога (члан 107. Закона о основном васпитању и 

образовању), уколико су задовољени нормативи и стандарди 

за финасирање основних школа, прописани тим Правилником, 

доносилац оспореног акта је, утврђујући могућност, не и 

обавезу, да школе са референтним бројем одјељења 

систематизују предметна радна мјеста са пуним или умањеним 

радним временом, поступао сагласно том законском овлаш-

ћењу, а на основу општег принципа из чл. 41. и 58. Закона о 

раду. С обзиром на изложено, Суд је становишта да давалац 

иницијативе погрешно закључује да сама чињеница што Закон 

о основном васпитању и образовању уређује опис послова за 

предметна радна мјеста (члан 109. тог закона), подразумијева 

и њихову обавезну систематизацију општим актима школа, 

као и да, на основу оваквог закључивања, неосновано цијени 

да је оспорено прописивање у супротности са наведеном 

законском одредбом. У смислу члана 115. Устава, није од 

уставноправног значаја да ли је процјена законодавца да је 
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предметну материју оптимално уредити на оспорени начин 

уједно и најбоља могућа. 

 Надаље, начин обрачуна основне плате стручног 

сарадника уређен је чланом 5. став 2, члана 6. ставови 1. и 2. и 

члана 15. став 2.  Закона о платама запослених у основним и 

средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, а 

не оспореним одредбама Правилника, због чега нису основани 

наводи даваоца иницијативе према којима је оспорено 

подзаконско прописивање у супротности са чланом 39. став 5. 

Устава, јер како истиче, "регулише плате". Оспореним 

нормирањем није нарушено начело равноправности, јер се 

свим лицима на које се односе оспорене одредбе плата 

обрачунава и исплаћује на јединствен начин, у зависности од 

радног мјеста, платне групе и платне подгрупе и радног 

времена (пуно или непуно радно вријеме), тако да не постоји 

неравноправан третман запослених лица на радном мјесту 

стручног сарадника педагога и стручног сарадника психолога, 

односно сва лица у тим категоријама, која се налазе у истој 

правној ситуацији, наведена права и обавезе остварују на 

једнак начин. 

 С обзиром на то да је сврха подзаконског нормирања у 

ближем разрађивању хијерархијски више законске норме, те 

да је у функцији њене практичне примјене, доносилац 

оспореног правилника је, према мишљењу Суда, поступао 

сагласно својим овлашћењима јер оспореним прописивањем 

није измијенио смисао законског регулисања из чланова 107. и 

168. став 9. Закона о основном васпитању и образовању, те 

није довео до непоузданости када је ријеч о његовој примјени. 

 Нису од значаја наводи даваоца иницијативе којима, у 

контексту члана 10. Устава, пореди права и обавезе адресата 

оспорених одредаба Правилника са правима и обавезама 

директора школа, будући да се, сходно члановима 109. и 137. 
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Закона о основном васпитању и образовању, ради о потпуно 

различитим субјектима права, који се налазе у различитим 

правним ситуацијама. Исто тако, у смислу члана 10. Устава, 

нису од значаја ни наводи из иницијативе према којима се 

предметним одредбама Правилника дискриминишу ученици 

који похађају школе у којима нису систематизована радна 

мјеста стручних сарадника психолога и педагога, с обзиром на 

то да су исти дати паушално, без назначавања које су то 

Уставом гарантоване слободе, права и дужности ученика и у 

односу на која њихова лична својства, повријеђена оспореним 

нормирањем.  

 Суд није разматрао наводе даваоца иницијативе којима 

оспорене одредбе Правилника оспорава у односу на  Закон о 

платама запослених у области просвјете и културе, с обзиром 

на то да је овај закон, сагласно члановима 22. и 23. Закона о 

платама запослених у основним и средњим школама и ђачким 

домовима у Републици Српској престао да важи прије 

доношења Правилника, те његове одредбе нису од значаја за 

рјешавање ове уставноправне ствари. Такође, Суд није 

разматрао ни наводе из иницијативе према којима оспорене 

одредбе Правилника нису у сагласности са чланом 108. Закона 

о основном васпитању и образовању, јер се оне не могу 

довести у контекст овог члана Закона.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и  прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд  је, на основу члана 40. став 5.  

Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 
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 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић.  

 

Број. У-97/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

23. децембар 2020. године          УСТАВНОГ СУДА

            

                                                                        Mр Џерард Селман 

 

 

 

 Законодавац је поступао у оквиру својих овлашћења 

када је одредио да се допуна наставе не може врштити на 

мање од пола радног времена, јер је осигурао да стручни 

сарадници остварују права и обавезе која су предмет 

регулисања оспореног члана Закона, тако да сва лица у тој 

категорији која се налазе у истој правној ситуацији права и 

обавезе остварују на једнак начин.  

 Оспорена законска одредба је у функцији уставног 

начела владавине права, јер на јасан и недвосмислен начин 

прописује права и обавезе адресата, због чега резултат 

њене примјене не може бити контрадикторан легитим-

ним очекивањима ових лица, те не доводи до правне 

несигурности.  
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Одлука 

Број У-102/19 од 23. децембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 1/21 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 

став 5, члана 42. став 1,  члана 60. став 1. тачке a) и б) и члана  

61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 23. децембра 2020. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

      

 Утврђује се да Правилник о поступку избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву број 01-C-183-XXIX/14 

од 10. јуна 2014. године, Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења 

декана организационих јединица Универзитета у Источ-

ном Сарајеву број 01-С-7622-1-VII/15 од 24. децембра 2015. 

године и Правилник о допуни Правилника о поступку 

избора, именовања и разрјешења декана организационих 

јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-6-1-

XLI/18 од 25. јануара 2018. године, које је донио Сенат 

Универзитета у Источном Сарајеву, нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 

84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20). 

   Не прихвата се иницијатива за покретање пос-

тупка за оцјењивање уставности Одлуке о расписивању 

интерног конкурса за избор декана Технолошког факултета 

Зворник број 1958/19 од 15. новембра 2019. године, коју је 
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донијело Научно-наставно вијеће Технолошког факултета 

Зворник.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

 Митар Перушић из Зворника дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности Одлуке о расписивању интерног 

конкурса за избор декана Технолошког факултета Зворник 

број 1958/19 од 15. новембра 2019. године, коју је донијело 

Научно-наставно вијеће Технолошког факултета Зворник и 

уставности и законитости Правилника о поступку избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву број 01-C-183-XXIX/14 од 

10. јуна 2014. године, који је донио Сенат Универзитета у 

Источном Сарајеву. У погледу оспорене одлуке у иницијативи 

се наводи да је чланом 7. овог акта прописано да исти ступа на 

снагу даном доношења, што није у сагласности са чланом 109. 

став 1. Устава. Предметни правилник, како се даље истиче, 

супротан је уставном начелу законитости, јер није у 

сагласности са чланом 72. став 9. Закона о високом 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19). Наиме, по 

мишљењу даваоца иницијативе, према Закону о високом 

образовању, начин именовања декана Универзитета у 

Источном Сарајеву може бити уређен искључиво статутом 

овог универзитета, а не и другим подзаконским актима, као 

што је оспорени правилник. Поред тога, давалац иницијативе 

оспорава и одредбу члана 25. предметног правилника, којим је 

предвиђено његово ступање на снагу даном доношења, што је 

супротно члану 109. став 1. Устава. Како би поткријепио своје 

наводе, иницијатор указује на Одлуку овог суда број У-63/18 
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од 26. јуна 2019. године, у ком случају се, како истиче, ради о 

истој правној ситуацији као и код оспореног правилника. 

Слиједом наведеног, предлаже да Суд, након проведеног 

поступка, утврди да оспорена одлука није у сагласности са 

Уставом, те да је предметни Правилник у супротности са 

Законом о високом образовању и Уставом.  

 У одговору на иницијативу коју је у погледу оспорене 

одлуке доставио Технолошки факултет Зворник наводи се да 

ова одлука донесена у складу са релевантним одредбама 

Закона о високом образовању и Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву, те да је објављена на огласној табли овог 

факултета. Поред тога, у одговору се истиче да предметна 

одлука није општи акт, већ се ради о интерној одлуци 

проведбеног карактера која има за циљ да се поступак избора 

и именовања декана  овог факултета проведе према одредбама 

Статута, због чега Уставни суд није надлежан да оцјењује 

њену уставност и законитост.  

 Универзитет у Источном Сарајеву је доставио одговор 

у односу на оспорени Правилник о поступку избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву. У одговору се наводи да 

су разлози за доношење овог акта превасходно практичне 

природе и у интересу правне сигурности, а огледају се у 

дефинисању прецизних правила поступка значајног академ-

ског питања као што је избор декана факултета. С обзиром на 

то да се ради о врло комплексном питању, потребно је, по 

мишљењу доносиоца Правилника, осим Статутом Универзи-

тета, ово питање регулисати и нижим правним актом. Како се 

даље истиче, Правилником нису мијењана правила Статута 

којима је ова материја уређена, већ су, у интересу правне 

сигурности, прецизиране релевантне одредбе овог акта. Поред 

тога, у одговору се наводи да је Универзитет имао нарочито 
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оправдане разлоге да оспорени правилник ступи на снагу 

раније, односно прије истека осмог дана од дана објављивања, 

те да је овај правилник претрпио двије измјене и допуне 

којима је предвиђено њихово ступање на снагу осмог дана од 

дана објављивања на web страници Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 С обзиром на то да је оспорени правилник претрпио 

измјене и допуне, уз одговор на иницијативу Универзитет у 

Источном Сарајеву Суду је доставио и Правилник о измјенама 

и допунама Правилника о поступку избора, именовања и 

разрјешења декана организационих јединица Универзитета у 

Источном Сарајеву број 01-С-7622-1-VII/15 од 24. децембра 

2015. године и Правилник о допуни Правилника о поступку 

избора, именовања и разрјешења декана организационих 

јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-6-1-

XLI/18 од 25. јануара 2018 године. 

 Имајући у виду ову чињеницу, Суд је, примјеном 

одредбе члана 42. став 1. Закона о Уставном суду Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 

92/12), прошириo оцјену уставности и законитости и на ове 

правилнике.  

 Одлуку о расписивању интерног конкурса за избор 

декана Технолошког факултета Зворник број 1958/19 од 15. 

новембра 2019. године донијело је Научно-наставно вијеће 

Технолошког факултета Зворник на основу члана 71. Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), 

члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези 

са чл. 4. и 5. Правилника о поступку избора, именовања и 

разрјешења декана организационих јединица Универзитета у 

Источном Сарајеву. Овом одлуком одређено је да се расписује 

интерни конкурс за избор декана Технолошког факултетa 
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Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву (члан 1), 

утврђени су услови које морају испуњавати кандидати, 

документи које морају приложити уз пријаву на конкурс, те 

начин и рок за достављање пријава (чл. 2. до 5), формирана је 

Комисија за провођење поступка избора декана и именовани 

су чланови Комисије (члан 6), те је прописано да ова одлука 

ступа на снагу даном доношења (члан 7).  

 Правилник о поступку избора, именовања и разрјеше-

ња декана организационих јединица Универзитета у Источном 

Сарајеву број 01-C-183-XXIX/14 од 10. јуна 2014. године 

донио је Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на основу 

члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 

84/12 и 108/13) и члана 34. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, а у вези са чланом 64. став 2. Статаута Универзитета. 

Овим правилником ближе су уређени поступак и рокови 

избора, именовања, престанка и разрјешења функције декана 

организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву. 

Одредбама чл. 2. и 3. дефинисан је појам декана, његове 

одговорности и мандат, затим услови за избор декана (члан 4), 

поступак именовања декана (чл. 5. до 11), именовање декана 

(чл. 12. и 13), престанак и разрјешење функције декана (члан 

14. до 21), прелазне и завршне одредбе (чл. 22. до 24). Чланом 

25. прописано је да овај правилник ступа на снагу даном 

доношења.  

 Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

поступку избора, именовања и разрјешења декана органи-

зационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву број 

01-С-7622-1-VII/15 од 24. децембра 2015. године донио је 

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на основу члана 64. 

став 2. тачка в) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 
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44/15), члана 62. Закона о високом образовању у Брчко 

Дистрикту Босне и Херцеговине  („Службени гласник Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине“ број 30/09) и члана 34. 

Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са 

чланом 64. став 2. Статута Универзитета. Овим правилником 

измијењена је преамбула основног текста Правилника, затим 

одредбе чланова 20, 21, и 22. истог, те је прописано да ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања на web страници 

Универзитета.  

 Правилник о допуни Правилника о поступку избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-6-1-XLI/18 од 

25. јануара 2018. године донио је Сенат Универзитета у 

Источном Сарајеву на основу члана 64. став 2. тачка в) Закона 

о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), члана 

62. Закона о високом образовању у Брчко Дистрикту Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине“ број 30/09) и члана 34. Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву, а у вези са чланом 64. став 2. Статута 

Универзитета. Овим правилником допуњен је члан 17. 

основног текста Правилника и прописано је да исти ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 

Универзитета. 

 Разматрајући наводе иницијативе у погледу оспорене 

Одлуке о расписивању интерног конкурса за избор декана 

Технолошког факултета Зворник Суд је, прије свега, узео у 

обзир да према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава 

Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, 

других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности 

прописа и општих аката са законом.  
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 У поступку оцјењивања оспореног Правилника о 

поступку избора, именовања и разрјешења декана органи-

зационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, као и 

правилника о његовим измјенама и допунама Суд је имао у 

виду одредбе тачака 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, којима 

је утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, образовање, као и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом.  

 На основу наведеног уставног овлашћења, Законом о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19 и 

40/20) уређени су принципи и циљеви високог образовања у 

Републици Српској, нивои високог образовања, оснивање, 

организација и рад високошколских установа, обезбјеђење 

квалитета у области високог образовања, права и обавезе 

академског особља и студената, као и друга питања од значаја 

за обављање дјелатности високог образовања. Одредбама овог 

закона, које су релевантне за одлучивање у овој уставно-

правној ствари прописано је: да је високо образовање 

дјелатност од општег друштвеног интереса у Републици (члан 

2. став 1), да су високошколске установе универзитети и 

високе школе (члан 11. став 1), да је статут основни општи акт 

високошколске установе којим се уређује: организација, 

органи и начин рада, управљање и руковођење високо-

школском установом, називи и врста студијских програма, 

обављање научноистраживачког, стручног или умјетничког 

рада, поступак избора у академска звања, начин остваривања 

права и обавеза особља и студената, организовање особља и 

студената и евиденција (члан 24. став 1), да сенат високо-

школске установе утврђује приједлог статута, уз претходно 

прибављено мишљење управног одбора (члан 24. став 2), да 
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након утврђивања приједлога статута од стране сената, 

високошколска установа доставља приједлог статута са 

мишљењем управног одбора Министарству просвјете и кул-

туре, ради добијања сагласности (члан 24. став 3), да ако 

Министарство просвјете и културе утврди неусклађеност 

статута са овим законом и другим законским прописима, даје 

упутства високошколској установи о отклањању утврђених 

недостатака (члан 24. став 4), да Министарство даје сагласност 

на приједлог статута високошколске установе у име Владе 

(члан 24. став 5) те да сенат усваја статут након добијене 

сагласности Министарства (члан 24. став 6). Надаље, чланом 

64. овог закона прописано је да одговорност за академска 

питања у високошколској установи има сенат, као највише 

академско тијело које чине представници академског особља и 

студенти (став 1), те да сенат високошколске установе 

одлучује о свим академским питањима, а посебно доноси 

статут и друге опште акте високошколске установе уз прет-

ходно прибављено мишљење управног одбора и сагласност 

Министарства просвјете и културе, те доноси опште акте у 

складу са законом и статутом високошколске установе (став 2. 

тач. б) и в)). Према члану 72. ст. 5, 8. и 9. овог закона, декана 

именује и разрјешава ректор на приједлог вијећа органи-

зационе јединице, по процедури утврђеној статутом универ-

зитета, затим избор и разрјешење директора организационе 

јединице утврђује се статутом универзитета, а поступак 

разрјешења декана, те разлози за смјену прије истека мандата 

утврђују се статутом универзитета.  

 Закон о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) који је 

био на снази у вријеме доношења оспореног правилника и који 

је означен као правни основ за његово доношење, престао је да 

важи ступањем на снагу Закона о високом образовању 
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(„Службени гласник Републике Српске“ број 67/20). Због тога 

је Суд оцјењивао предметни правилник у односу на овај закон 

у вријеме његовог важења. У вези с тим, Суд је истовремено 

утврдио да и важећи Закон о високом образовању садржи 

одредбе које су по свом садржају суштински идентичне 

релевантним одредбама Закона који је важио у вријеме 

доношења Правилника и које су од значаја за оцјену његове 

законитости у конкретном случају. То су, превасходно, 

одредбе члана 46. ст. 1. и 2. којима је прописано да статут 

високошколске установе доноси сенат, уз претходно прибав-

љено мишљење управног одбора и уз сагласност Министар-

ства за научнотехнолошки развој, високо образовање и 

информационо друштво, те да високошколска установа 

доставља приједлог статута овом министарству ради добијања 

сагласности. Поред тога, према члану 54. став 1. тач. 2) и 6) 

важећег Закона о високом образовању, сенат одлучује о 

академским питањима, доноси статут универзитета односно 

високе школе и бира и разрјешава ректора универзитета, 

односно високе школе, док је чланом 62. став 2. прописано да 

декана именује и разрјешава ректор, на приједлог вијећа 

чланице универзитета, по процедури утврђеној статутом 

универзитета.  

 Дакле, с обзиром на то да се ради о дјелатности од 

општег интереса за Републику, те цијенећи значај материје 

високог образовања, Законом о високом образовању су 

уређена сва темељна питања од значаја за функционисање 

система високог образовања, а сенату универзитета је дато 

овлашћење да, са циљем провођења релевантних одредаба 

овог закона, статутом детаљније пропише процедуру за 

именовање и разрјешење декана организационих јединица. 

Како из одредаба овог закона јасно произлази, статут је 

основни општи акт високошколске установе, којим се, поред 
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осталог, уређују организација, органи и начин рада, 

управљања и руковођења високошколском установом, а 

декана именује и разрјешава ректор искључиво по процедури 

која је утврђена статутом универзитета.  

 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је 

доношењем оспореног правилника, као и његових измјена и 

допуна, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву поступио 

супротно Закону о високом образовању, те тако нарушио 

уставно начело законитости. Наиме, по оцјени Суда, према 

овом закону, питања која се односе на поступак именовања и 

разрјешења декана орагнизационих једница универзитета су 

материја која се уређује искључиво статутом универзитета. 

Законодавац, дакле, није дао овлашћење сенату универзитета 

да било којим другим подзаконским актом, па тако ни 

правилником, регулише поступак именовања и разрјешења 

декана организационих јединица универзитета у Републици 

Српској.  

 Одредба члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом 

образовању (Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12 и 108/13) која је у преамбули предметних 

правилника означена као правни основ за њихово доношење, 

по оцјени Суда, не даје овлашћење Сенату Универзитета у 

Источном Сарајеву да правилником уређује поступак избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву, јер ова норма јасно 

упућује на то да сенат универзитета доноси опште акте у 

складу са законом, што код оспорених правилника није случај. 

  Како предметни општи акти нису у сагласности са 

Законом, тиме је истовремено оспореним прописивањем 

дошло до повреде одредбе члана 108. став 2. Устава, према 

којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности 

са законом.  
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 Имајући у виду садржину и правну природу оспорене 

одлуке, Суд је оцијенио да овај акт нема карактер општег 

правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби 

члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да 

се ради о појединачном акту интерног карактера који се 

односи на конкретну правну ситуацију, односно избор декана 

на Технолошком факултету Зворник, Суд је, на основу члана 

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

(«Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), 

одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.  

  С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости предметних правилника одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка. 

  На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић.  

 

Број: У-102/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

23. децембар  2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

   

                                                                    Мр Џерард Селман    
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 Пошто законодавац није дао овлашћење сенату 

универзитета да питања која се односе на поступак 

именовања и разрјешења декана орагнизационих једница 

универзитета регулише било којим другим подзаконским 

актом осим искључиво статутом универзитета, оспорени 

нормативни акт није у сагласности са законом, односно 

уставним начелом законитости.  
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Рјешење 

Број У-104/19 од 23. децембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 1/21 

 

 Уставни суд Републике Српске на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а),  члана 40. 

став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној  23. децембра 2020. 

године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 47. Закона о привредним друштвима („Служ-

бени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 

67/13, 100/17 и 82/19). 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање сагасности члана 47. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) са чланом 371. 

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). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дарио Сандић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности  (у иницијативи 

погрешно наведено: уставности и законитости) члана 47. 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник Репуб-
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лике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) 

сматрајући, у суштини, да ова одредба није у сагласности са 

чланом 5. Устава, у дијелу којим је зајемчена правна 

сигурност грађана и владавина права, чланом 10. Устава, 

чланом 50. Устава, у дијелу који се односи на, како се наводи 

"расподјелу добити", чланом 51. Устава, у дијелу којим је 

зајемчено подстицање економског развоја и повећања 

социјалног благостања грађана, те  чланом 108. Устава, као и 

чланом 371. Закона о облигационим односима. Образлажући 

да је Законом о облигационим односима регулисана материја 

уговора, те указујући на прописивање из члана 1, те члана 371. 

истог закона  (у иницијативи погрешно означен као члан 361) 

којим је регулисан општи рок застаре, давалац иницијативе, у 

контексту оснивања привредних друштва путем оснивачког 

акта у форму уговора (члан 7. Закона о привредним 

друштвима), сматра да је сва питања која проистичу из тих 

уговора, па и питање застарјелости потраживања, потребно 

тумачити у складу са одредбама Закона о облигационим 

односима. У иницијативи се истиче: да је оспорено про-

писивање дискриминаторско јер прописује три пута краћи рок 

застаре од рока предвиђеног Законом о облигационим 

односима, и то само за грађане који имају својство ортака, 

члана и акционара, да се оваквим нормирањем онемогућава 

лицу које је стекло добит да ту добит, независно од протека 

времена, узме, да се на овај начин, супротно члану 51. Устава, 

погоршава социјално благостање наведених лица, да се доводи 

у питање правна сигурност грађана, јер ће оваква пракса 

резултовати различитим роковима застаре у различитим 

законима, као и да се наведеним лицима на овај начин 

онемогућава уживање у стеченим правима.  
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 Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на наводе из иницијативе.  

 Оспореним чланом 47. Закона о привредним друшт-

вима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 

58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) прописано је да 

потраживања ортака, чланова и акционара према привредном 

друштву, док имају то својство, застаријевају у року од шест 

мјесеци од дана сазнања за разлог подношења тужбе, а 

најкасније у року од три године од дана доспјелости, ако 

законом за поједина потраживања није друкчије уређено (став 

1), да потраживања повјерилаца привредног друштва према 

ортацима, члановима и акционарима застаријевају у року од 

шест мјесеци од дана сазнања за разлог подношења тужбе, а 

најкасније у року од три године од дана престанка друштва 

или од дана престанка својства ортака, члана и акционара, ако 

законом за поједина потраживања није одређен други рок 

застарјелости (став 2), да се одредбе ст. 1. и 2. овог члана 

примјењују и на потраживања привредног друштва према 

ортацима, члановима и акционарима, као и члановима органа 

друштва, заступнику и ликвидационом управнику, по основу 

тог својства (став 3). 

 У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 

одредбе Суд је имао у виду одредбе Устава у односу на које је 

оспорена њена уставност, као и одредбе Устава које су по 

оцјени Суда од значаја за овај поступак, а којима је утврђено: 

да се уставно уређење Републике темељи на владавини права 

(члан 5. став 1. алинеја 4), да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, да су 

једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно 

стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај или 
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друго лично својство (члан 10), да се економско и социјално 

уређење заснива на равноправности свих облика својине и 

слободном привређивању, самосталности предузећа и других 

облика привређивања у стицању и расподели добити и 

слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 

јединственом привредном  простору (члан 50), да Република 

мјерама економске и социјалне политике подстиче економски 

развој и повећање социјалног благостања грађана (члан 51), да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог,  својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, те правни 

положај предузећа (тачка 6. Амандмана XXXII на Устав којим 

је замијењен члан 68. Устава), да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 

да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108). 

 Такође, Суд је узео у обзир да је чланом 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) прописано да се овим законом 

уређују облигациони односи који настају из уговора, 

проузроковања штете, стицања без основа, пословодства без 

налога, једностране изјаве воље и других законом утврђених 

чињеница, те да је чланом 371. овог закона утврђено да 

потраживања застарјевају за десет година, ако законом није 

одређен неки други рок застарјелости. 

 На основу наведених уставних овлашћења Законом о 

привредним друштвима законодавац је уредио оснивање 

привредних друштава, управљање друштвима, права и обавезе 

оснивача, ортака, чланова и акционара, повезивање и 

реорганизација (статусне промјене и промјене правне форме 

привредних друштава) и ликвидацију привредних друштава 

(члан 1. Закона о привредним друштвима). С тим у вези, 
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законодавац је, према становишту Суда, био овлашћен да 

посебним законом, у конкретном случају Законом о 

привредним друштвима, а на основу општег принципа из 

члана 371. Закона о облигационим односима, утврди рокове 

застаре за потраживања ортака, чланова и акционара према 

привредном друштву, потраживања повјерилаца привредног 

друштва према овим лицима и потраживања привредног 

друштва према ортацима, члановима и акционарима, члано-

вима органа друштва, заступнику и ликвидационом управ-

нику. 

 Законодавац је, према оцјени Суда, осигурао да 

наведена правна и физичка лица остварују права и обавезе из 

потраживања у оквиру општег рока застаре који је предвиђен 

системским законом, и то тако да сви адресати оспорене 

законске одредбе, који припадају истим категоријама и који се 

налазе у истој правној ситуацији ова права и обавезе, сагласно 

члану 10. Устава, остварују на једнак начин. Институт 

застарјелости представља престанак права повјериоца да, по 

протеку законом предвиђеног рока, принудним путем тражи 

да дужник изврши своју обавезу. Застарјелост обавезе, 

међутим, не подразумијева и губитак права повјериоца у 

материјалноправном смислу, због чега дужник нема права да 

тражи поврат средстава по основу измирења застарјеле 

обавезе. С тим у вези, Суд је утврдио да се оспореним 

прописивањем не задире у права адресата на остварену добит, 

већ се њихово право да судским путем захтијевају извршење 

обавезе дужника, на основу општег принципа, условљава 

поступањем ових лица у одређеним роковима. У оквиру 

надлежности да регулише облигационоправне односе, законо-

давац је овлашћен да, цијенећи разлоге цјелисходности, 

одреди оквире у којима се морају кретати стране у уговорном 
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односу. Сагласно члану 115. Устава, није у надлежности Суда 

да цијени оправданост овакве процјене. 

 С обзиром на изложено Суд је утврдио да нису 

основани наводи даваоца иницијативе према којима се 

адресатима оспореног законског прописивања онемогућава 

уживање у стеченим правима, те им се тиме погоршава 

социјално благостање.  

 Такође, према становишту Суда, нису основани ни 

наводи даваоца иницијативе према којима је оспореним 

законским прописивањем, у контексту правне сигурности 

грађана, повријеђено уставно начело владавине права. Оспо-

рена законска одредба је, према оцјени Суда, у служби 

наведеног начела јер на јасан и недвосмислен начин прописује 

права и обавезе адресата, због чега резултат њене примјене не 

може бити супротан легитимним очекивањима ових лица, те, у 

овом смислу, не може доводити до правне несигурности.  

 Надаље, Суд је становишта да нису основани наводи 

даваоца иницијативе који се тичу несагласности члана 47. 

Закона о привредним друштвима са чланом 50. Устава. Наиме, 

економске слободе, у смислу наведене уставне одредбе, 

између осталог, подразумијевају и самосталност предузећа и 

других облика привређивања у стицању и расподјели добити 

међутим, ове слободе нису апсолутне већ су одређене 

законима и инструментима економске и социјалне политике, а 

у складу са потребама друштва. Према становишту Суда, у 

искључивој је надлежности законодавца да ове потребе 

процијени, те да руководећи се њима усваја одговарајућа 

законска рјешења. У складу са чланом 115. Устава, није у 

надлежности Суда да цијени оправданост законодавне 

политике.  
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 С обзиром на то да је чланом 115. Устава утврђен 

стандард оцјене у поступцима апстрактне контроле устав-

ности, Суд није надлежан да цијени међусобну сагласност 

закона, те тако ни сагласност оспорене законске одредбе са 

чланом 371. Закона о облигационим односима. Такође, Суд 

није надлежан да разматра примјену права, због чега наводи из 

иницијативе према којима је сва питања која проистичу из 

оснивачког акта привредног друштва потребно тумачити у 

складу са одредбама Закона о облигационим односима, нису 

од уставноправног значаја.  

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и  прикупљени подаци пружају поуздан 

основ за одлучивање, Суд  је, на основу члана 40. став 5.  

Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

 На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

 

Број: У-104/19                                             ПРЕДСЈЕДНИК  

23. децембар 2020. године      УСТАВНОГ СУДА 

                                 

                                           Mр Џерард Селман 
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 У оквиру надлежности да регулише облигационо-

правне односе, законодавац је овлашћен да, цијенећи разлоге 

цјелисходности, одреди оквире у којима се морају кретати 

стране у уговорном односу, а Уставни суд није надлежан да 

цијени оправданост овакве процјене. 

 Оспорена законска одредба је у служби уставног 

начела владавине права,  јер на јасан и недвосмислен начин 

прописује права и обавезе адресата, због чега резултат 

њене примјене не може бити супротан легитимним 

очекивањима ових лица, те не може доводити до правне 

несигурности.  
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Рјешење 

Број У-109/19 од 23. децембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 1/21 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и члана 61. тачка. 

г) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници 

одржаној 23. деецембра  2020. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставно-

сти и законитости члана 3. став 1. Уредбе о борачком 

додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13, 

53/14 и 6/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Момир Паприца из Фоче дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 3. став 1. Уредбе 

о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 52/13, 53/14 и 6/19) у односу на одредбе члана 5. став 1. 

алинеја 4.  и члана 10. Устава Републике Српске, те члана 31. 

ст. 1. и 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

134/11, 9/12 и 40/12). Давалац иницијативе наводи да је 

остварио право на инвалидску пензију због болести коју  је 

задобио у рату, али да због примјене оспорене одредбе Уредбе 

не може да оствари право на мјесечни борачки додатак иако 
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има утврђен статус борца прве категорије и навршених 60 

година живота. Имајући у виду да се  оспореним  пропи-

сивањем на другачији начин у односу на Закон о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске регулише 

питање које се односи на борачки додатак, давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорена одредба 

Уредбе није у сагласности са Уставом и законом.  

 Владa Републике Српске је доставила одговор у коме 

наводи да је одредбом члана 31. ст. 1. и 2. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске дато овлаш-

ћење Влади да уредбом, као подзаконским актом, прецизније 

уреди услове за остваривање права на борачки додатак. Поред 

тога, у одговору се  наводи  да је оспорена одредба Уредбе, 

којом је прописан услов који ограничава остваривање права на 

борачки додатак борцима - корисницима права на инвалидску 

пензију код којих је узрок инвалидности повреда задобијена за 

вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних 

сукоба, односно болест која се узрочно-посљедично односи на 

те сукобе, компатибилна са одредбама прописа из области 

пензијско-инвалидског осигурања којим је направљен изузетак 

када су у питању корисници инвалидских пензија  код којих је 

узрок инвалидности у вези са вршењем војне дужности, 

односно војни инвалидитет, јер је тој групацији бораца-

корисника инвалидских пензија, у складу са ранијим про-

писима из области пензијско-инвалидског осигурања, пензија 

одређивана од гарантованог пензијског основа. С тим у вези, у 

одговору се указује на одредбу члана 172. став 5. тачка а) 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 у 103/15) и 

закључује да оспорена одредба Уредбе не угрожава права по 
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основу статуса борца, будући да категорија корисника 

инвалидских пензија која је дефинисана оспореном одредбом 

Уредбе, остварује право на инвалидску пензију која је по 

основу статуса борца одређена од гарантованог пензијског 

основа, што значи  у већем износу у односу на лица-кориснике 

инвалидске пензије који немају статус борца. Дакле, како се 

наводи у одговору, новчани износ инвалидске пензије који је 

утврђен од гарантованог пензијског основа за наведену 

категорију, а не од личног пензијског основа осигураника, 

представља примање по основу статуса борца због чега је 

оспореним чланом Уредбе и предвиђено ограничење у погледу 

коришћења борачког додатка јер би, у супротном, значило да 

се по истом основу (статусу борца), новчано примање 

остварује и увећањем износа инвалидске пензије и борачким 

додатком.  Доносилац акта, такође, наводи, да се оспорено 

прописивање не може сматрати дискриминаторским  јер 

обезбјеђује једнак положај свих бораца-корисника права на 

инвалидску пензију који су право на инвалидску пензију 

остварили под истим условима и у већем износу у односу на 

лица која немају статус борца,  због чега им је  оспореном 

одредбом и онемогућено  остваривање права на борачки 

додатак. Имајући у виду да се оспореном одредбом Уредбе 

спречава да се по основу истог својства, припадника оружаних 

снага (бораца), остварују новчана примања према прописима 

из области пензијско-инвалидског осигурања и према 

прописима из области борачко-инвалидске заштите, односно 

двоструко коришћење права по истом основу  (статус борца), 

доносилац акта предлаже да се иницијатива не прихвати.  

 Уредбу о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 52/13, 53/14 и 6/19) донијела је Влада 

Републике Српске на основу члана 31. став 4. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 
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бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 

40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 118/08), по 

претходно прибављеној сагласности Борачке организације 

Републике Српске. Овом уредбом уређују се услови и 

поступак за остваривање права на борачки додатак (члан 1). 

Оспореном одредбом члана 3. став 1. Уредбе прописано је да 

право на борачки додатак по овој уредби не може остварити 

борац – корисник права на инвалидску пензију код којег је 

узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења 

војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно 

болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе.  

 Приликом разматрања навода из иницијатве Суд је, 

прије свега, имао у виду да је одредбама Устава Републике 

Српске у односу на које је оспорена уставност члана 3. став 1. 

Уредбе о борачком додатку утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 

4), те да су грађани Републике равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки су 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).  

 Устав у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од 

значаја за оцјену уставности оспорене одредбе Уредбе 

утврђује: да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

борачку и инвалидску заштиту  (тачка 12. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава), да Влада обезбјеђује провођење и извршава законе, 

друге прописе и опште акте, доноси уредбе, одлуке и друга 

акта за извршавање закона (члан 90. тач. 3. и  4), те да закони, 
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статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 Поред наведених одредаба Устава, Суд је имао у виду 

да је одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

134/11, 9/12 и 40/12)  на које указује давалац иницијативе, али   

и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

законитости оспорене одредбе Уредбе, прописано: чланом 1. 

да се законом уређују услови, начин и поступак за утврђивање 

статуса и права бораца, војних инвалида и чланова породица 

погинулих бораца и умрлих војних инвалида и чланова 

породица лица страдалих у вршењу војне службе или у 

вршењу активности у вези са том службом, начин 

обезбјеђивања новчаних средстава, те друга питања од значаја 

за остваривање права прописаних овим законом (члан 1); 

чланом 2. да је борац, у смислу овог закона, лице које је 

учествовало у оружаним акцијама, односно оружаној борби на 

територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије (у даљем тексту: СФРЈ) у саставу оружаних снага 

и снага државне безбједности СФРЈ и војних формација под 

командом тих снага, у периоду од 17. августа 1990. до 18. маја 

1992. године, за одбрану СФРЈ, односно Републике Српске , те 

у рату у бившој СФРЈ, односно Босни и Херцеговини у 

периоду од 19. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, као 

припадник оружаних снага Републике Српске, вршило војне и 

друге дужности за одбрану Републике Српске (став 1. тач. а) и 

б), лице које је као добровољац послије 18. маја 1992. године 

било припадник оружаних снага Републике Српске и као такво 

вршило војне и друге дужности за одбрану Републике Српске 

(став 2), лице које је вршило војне и друге дужности у вези са 



636 
 

учествовањем у оружаној акцији предузетој за вријеме мира за 

одбрану Републике Српске (став 3), као  и лице које је 

учествовало у антифашистичкој и ослободилачкој борби 

током 20. вијека као припадник Српске, Црногорске или 

Југословенске војске или као борац Народноослободилачког 

рата (став 4); чланом 4. да је војни инвалид лице које је као 

припадник оружаних снага СФРЈ и оружаних снага Републике 

Српске у вршењу војних и других дужности у рату (ратни 

војни инвалид) или миру (мирнодопски војни инвалид), без 

своје кривице задобило рану, повреду, озљеду или болест због 

које је наступило оштећење његовог организма (став 1); 

чланом 16. да су мјесечна примања по овом закону: борачки 

додатак, лична инвалиднина, додатак за његу и помоћ, 

ортопедски додатак, допунско материјално обезбјеђење, 

породична инвалиднина, повећана породична инвалиднина 

као стечено право, увећана породична инвалиднина и посебно 

мјесечно примање (став 1), а годишња  борачки додатак и 

накнада за одликовање (став 2); чланом  30.  да  је борачки 

додатак једно од права бораца (тачка а) ; чланом 31. да је 

борачки додатак мјесечно, односно годишње новчано примање 

које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре по 

основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава (став 1), 

да право на борачки додатак као мјесечно новчано примање 

могу да остваре борци с обзиром на старосну доб (став 2), да 

борци који не могу остварити право на борачки додатак из 

става 2. овог члана остварују право на борачки додатак као 

годишње новчано примање, у складу са прописаним условима 

(став 3), те да ће Влада донијети уредбу којом се уређују 

услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, 

уз претходно прибављену сагласност Борачке организације 

(став 4) и  чланом 39. да су права војних инвалида: лична 

инвалиднина (тачка а), додатак за његу и помоћ (тачка б), 
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ортопедски додатак (тачка в), допунско материјално обез-

бјеђење (тачка г), здравствена заштита и друга права у вези са 

остваривањем здравствене заштите (тачка д), ортопедска и 

друга помагала (тачка ђ), бањско и климатско лијечење (тачка 

е), предност у запошљавању (тачка ж), предност у стамбеном 

збрињавању (тачка з), пореске и царинске олакшице (тачка и), 

отклањање архитектонских баријера (тачка ј), обезбјеђивање 

простора за паркирање (тачка к), предност у коришћењу 

услуга републичких органа, јавних установа и осталих 

правних субјеката приликом рјешавања својих права и 

интереса (тачка л) и предност при упису дјеце у образовне 

установе, додјељивању стипендије за школовање и смјештаја у 

студентске домове (тачка љ). 

 Уз то, Суд је имао у виду Закон о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11,82/13 и 103/15) којим је, између осталог,  

прописано: да Република из буџета обезбјеђује Фонду 

средства за покриће обавеза насталих по основу права 

остварених под повољнијим условима, по основу већег обима 

права одређених категорија осигураника у односу на обим 

права осталих осигураника, као и по основу посебног стажа (у 

даљем тексту: средства по основу обавеза Републике) (члан 

157), да се средства по основу обавеза Републике обезбјеђују, 

поред осталог, и за инвалидску пензију – у комплетном износу 

ако је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме 

вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба или 

болест која је узрочно-посљедично везана за те околности, 

трајно (члан 158. став 1. тачка е) и да се изузетно од става 4. 

члана 172. неће поново одређивати пензија кориснику пензије 

код кога је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме 

вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, као и 
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болест тог лица која је узрочно-посљедично везана за те 

околности (члан 172. став 5. тачка а).  

 Суд је, такође, имао у виду  и Закон о Влади Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 118/08), 

којим је, између осталог, прописано да извршну власт у 

Републици Српској, у складу са Уставом, врши Влада 

Републике Српске (члан 1), да у вршењу власти из члана 1. 

овог закона, Влада спроводи политику, извршава законе и 

друге прописе Народне скупштине и одговорна је за стање у 

Републици у свим областима из своје надлежности (члан 2. 

став 1), да у питањима из своје надлежности Влада доноси: 

уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и 

друга акта, у складу са законом, те да се уредбом ближе 

уређују односи од значаја за извршавање закона, утврђују 

начела унутрашње организације министарстава и других 

републичких органа управе и формирају стручне службе 

Владе (члан 43. ст. 1. и 2).  

 На основу изложеног Суд је оцијенио да оспорена 

одредба члана 3. став 1. Уредбе о борачком додатку није у 

несагласности са одредбама Устава и Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, на које 

указује давалац иницијативе. Приликом овакве оцјене Суд је 

имао у виду да је Влада била овлашћена да, са циљем 

провођења релевантих одредаба Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, донесе уредбу којом се 

уређују услови и поступак за остваривање права на борачки 

додатак. Поред тога, Суд је имао у виду и то да се овим 

законом, између осталог, уређују услови, начин и поступак за 

утврђивање статуса бораца, војних инвалида и чланова 

породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и 
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чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе или 

у вршењу активности у вези са том службом, и то на начин да 

је дефинисано ко се сматра борцем, а ко војним инвалидом, 

затим да су децидирано одређена њихова права, те да је 

борачки додатак мјесечно односно годишње новчано примање 

које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре по 

основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава. Имајући у 

виду наведено, по оцјени Суда, оспореним прописивањем из 

члана 3. став 1. Уредбе, којом је искључена могућност 

остваривања права на борачки додатак лицу коме је 

инвалидска пензија призната по основу тјелесног оштећења по 

коме је признат војни инвалидитет, Влада није изашла из 

оквира овлашћења која су јој дата одредбом члана 31. став 4. 

Закона, односно да је оспорено прописивање, као норма 

спроведбеног подзаконског акта, у функцији извршавања 

одредаба више закона (Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске и Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању), који комплеметарно уређују питања 

која се тичу остваривања права корисника инвалидске пензије 

код којег је узрок инвалидности повореда задобијена за 

вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних 

сукоба, односно болест која се узрочно-посљедично односи на 

те скукобе. 

  Наводи даваоца иницијативе да оспорено пропи-

сивање доводи у питање начело владавине права из члана 5. 

став 4. Устава, те принцип равноправности грађана из члана 

10. Устава нису, такође, основани из разлога што Влада 

приликом доношења оспорене одредбе Уредбе није изашла 

изван оквира својих законских овлашћења, односно оспо-

реним прописивањем није мијењала законска рјешења у овој 

области, већ их је само ближе разрадила ради адекватне 
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примјене у пракси, при чему се та одредба  Уредбе једнако 

односи на сва лица која се налазе у истој правној ситуацији 

прописаној оспореном одредбом и не ствара неједнакост 

грађана с обзиром на њихова лична својства.     

 С обзиром на то да у конкретном случају није дошло 

до повреде наведених одредаба Устава, те да је оспорена 

одредба члана 3. став 1. Уредбе у сагласности са наведеним 

одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске, Суд наведену иницијативу није прихватио.  

 Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

 На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко 

Рајчевић. 

 

Број: У-109/19                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

23. децембар  2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                        

                                                                    Мр Џерард Селман    
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 Оспорена норма Уредбе, којом је искључена могућ-

ност остваривања права на борачки додатак лицу коме је 

инвалидска пензија призната по основу тјелесног оште-

ћења по коме је признат војни инвалидитет, у функцији је 

извршавања одредаба више закона који комплеметарно 

уређују питања која се тичу остваривања права корисника 

инвалидске пензије, тако да Влада није изашла из оквира 

овлашћења која су јој дата законом. 
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ИРЕНА МОЈОВИЋ 

судија Уставног суда Републике Српске 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

на Рјешење Уставног суда број: У-109/19 

 

Сагласно одредбама  члана 14. став 2. Закона о 

Уставном суду ( („Службени гласник Републике Српске“ број 

104/11 и 92/12) и  члана 31. став 5. и 6. Пословника Уставног 

суда (Службени гласник Републике Српске број 114/12, 29/13 и 

90/14), након гласања против Рјешења Уставног суда број: У- 

109/19, донијетог на редовној сједници Суда одржаној дана 

23.децембра 2020. године, издвајам своје мишљење, како 

сљеди:                                                                 

Нисам сагласна са Рјешењем којим Суд није прихватио 

иницијативу за  оцјењивање уставности и законитости члана 3. 

став 1. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 52/13, 53/14 и 6/19) (у даљњем тексту: 

Уредба). Мишљења сам да су се у овом предмету стекли 

услови за доношење одлуке којом је Уставни суд  требао 

утврдити да  оспорена одредба Уредбе, није у сагласности са 

Законом о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 

9/12 и 40/12)  и Уставом Републике Српске. Разлози су 

сљедећи: 

Оспореном одредбом члана 3. став 1. Уредбе про-

писано је да право на борачки додатак по овој уредби не може 

остварити борац - корисник права на инвалидску пензију код 

којег је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме 

вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, 
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односно болест која се узрочно-посљедично односи на те 

сукобе.  

Влада Републике Српске при доношењу Уредбе 

позвала се на члан 31. став 4. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члан 43. став 2. 

Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Репуб-

лике Српске" број 118/08). 

Према члану 31. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџ-

бинског рата Републике Српске борачки додатак је мјесечно, 

односно годишње новчано примање које борци из члана 2. ст. 

1. и 2. овог закона могу да остваре по основу ангажовања у 

рату у зони борбених дејстава (став 1), те је прописано да ће 

Влада донијети уредбу којом се уређују услови и поступак за 

остваривање права на борачки додатак, уз претходно 

прибављену сагласност Борачке организације (став 4). 

Треба  имати  у виду да  се  Законом о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, између осталог,  уређују 

услови, начин и поступак за утврђивање статуса бораца, 

војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и 

умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у 

вршењу војне службе  или у вршењу активности у вези са том 

службом, начин обезбјеђивања новчаних средстава, те друга 

питања од значаја за остваривање права прописаних овим 

законом. 

         Одредбама чланова 158. и  172. Закона о  пензијском и 

инвалидском осигурању  прописано је право на инвалидску 

пензију ако је узрок инвалидности повреда задобијена за 

вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних 
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сукоба или болест која је узрочно-посљедично везана за те 

околности.  

Оспорени члан Уредбе није у функцији извршавања 

више закона (Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске и Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању). Такође,  одредбе два наведена закона утврђују 

права из различитих основа, па се не може говорити о 

комплементарности. Подзаконским актом ова два права се не 

могу доводити у везу на начин да се остваривање једног права 

– права на борачки додатак, ускраћује уколико је реализовано 

право на инвалидску пензију кад је узрок инвалидности 

повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у 

околностима оружаних сукоба, односно болест која се 

узрочно-посљедично односи на те сукобе.  

 

  Оспореним прописивањем из члана 3. став 1. Уредбе, 

којим  је искључена могућност остваривања права на борачки 

додатак борцу - инвалиду који је остварио право из пензијско-

инвалидског осигурања, Влада је  изашла изван оквира својих 

овлашћења  из члана 31. став 4. Закона. Наведена ограничења 

и условљавање приликом остваривања права на борачки 

додатак Закон не предвиђа ( што, не би ни било сагласно 

Уставу), па је  нарушено начело законитости из члана 108. 

Устава Републике Српске, а тиме и начело  владавине права из 

члана 5. став 1. тачка 4. Устава, као једно од начела на којима 

се темељи уставно уређење Републике Српске. 

 

Бања Лука, 23.12.2020.             ИРЕНА МОЈОВИЋ, судија  с.р. 
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Рјешење 

Број У-110/19 од 23. децембра 2020. године 

 „Службени гласник Републике Српске“ број 1/21 

 

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и  члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 

23. децембра 2020. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 10. став 1. Правилника о службеној 

легитимацији, наоружању и униформи чувара шума 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 13/09). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Jaвно предузеће шумарства Републике Српске „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац, Шумско газдинство „Бања 

Лука“ из Бања Луке, поднијело је  Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање 

уставности и законитости члана 10. став 1. Правилника о 

службеној легитимацији, наоружању и униформи чувара шума 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 13/09). Пред-

лагач сматра да оспорена одредба, којом је прописано да чувар 

шума обавља послове чувања шума наоружан ватреним 

оружјем кратке цијеви-пиштољем, није сагласна члану 65. став 

1. Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 75/08 и 60/13), према којем је чувар шума обавезан да носи 

службену униформу и посједује службену легитимацију. Иако 
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се указује да је ставом 5. исте законске одредбе, утврђено да 

министар доноси ближи пропис о службеној легитимацији, 

наоружању и униформи чувара шума, у приједлогу се истиче 

да из овога, за чуваре шума не произлази обавеза ношења 

наоружања. У прилог наведеном предлагач указује на поједи-

начан судски поступак, те упућује на примјере других закона 

којима је децидно прописана обавеза ношења оружје, 

закључујући да одсуство овакве обавезе у Закону о шумама 

показује да законодавац није дао овлашћење чувару шума да 

носи оружје. Имајући у виду изложено, предлаже се да Суд 

донесе одлуку којом ће утврдити да члан 10. став 1. оспореног 

правилника није у сагласности са чланом 65. став 1. Закона о 

шумама, чланом 69. Устава  и чланом 108. став 2. Устава.          

 У одговору који је Суду доставио министар пољо-

привреде, шумарства и водопривреде истиче се да су наводи 

предлагача неосновани и правно неутемељени, те да се 

прописујући као у оспореним члану 10. став 1. Правилника, 

министар кретао у оквиру својих овлашћења из члана 65. ст. 1. 

и 5. Закона о шумама и члана 63. став 2. Закона о републичкој 

управи, због чега је поступао у складу са члановима 69. и 108. 

став 2. Устава. У овом смислу, досносилац оспореног акта 

предлаже да Суд одбије приједлог. 

 Правилник о службеној легитимацији, наоружању и 

униформи чувара шума („Службени гласник Републике 

Српске“ број 13/09) донио је, 2. фебруара 2009. године, 

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, на 

основу члана 65. став 5. и члана 107. став 3. тачка в) Закона о 

шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 75/08), 

члана 69. став 1. и члана 82. став 2. Закона о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ 118/08).  
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Оспореним чланом 10. став 1. правилника прописано је да 

чувар шума обавља послове чувања шума наоружан ватреним 

оружјем кратке цијеви  ‒  пиштољем. 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене одредбе Правилника, Суд је имао у виду да је 

Уставом утврђено да се државна власт у Републици организује 

на начелу подјеле власти (члан 69. став 1), као и да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 Исто тако, Суд је узео у обзир да је чланом 65. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08, 

60/13  и 70/20) прописано да је током обављања послова чувар 

шума обавезан је да носи службену униформу, да посједује 

наоружање и службену легитимацију (став 1), те да ближи 

пропис о службеној легитимацији, наоружању и униформи 

чувара шума доноси министар (став 5). 

 Такође, Суд је имао у виду  прописивање из члана 65. 

став 1. Закона о шумама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 75/08 и 60/13) према којем је, током обављања 

послова, чувар шума обавезан да носи службену униформу и 

да посједује службену легитимацију, као и да је наведена 

законске одредба измијењена чланом 9. Закона о измјенама и 

допуна Закона о шумама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 70/20).  

 Законом о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/18) утврђено је: да органи управе 

доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте, да 

се правилником разрађују поједине одредбе закона или 

прописа Владе (члан 63. ст. 1. и 2), да министар представља 

министарство, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона 

и рјешења у управним и другим појединачним стварима, 
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одлучује о правима и дужностима запослених у министарству 

и одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства 

(члан 76. став 2). 

 Узимајући у обзир наведене уставне и законске 

одредбе Суд је утврдио да је министар, сагласно својим 

овлашћењима из члана 65. став 5. Закона о шумама, 

оспореним правилником прописао облик и садржај службене 

легитимације, поступак издавања, замјену и начин вођења 

евиденције службене легитимације, наоружања и униформе 

чувара шума (члан 1. Правилника).  

 Уређујући као у оспореном члану 10. став 1. 

Правилника, да чувар шума обавља послове чувања шума 

наоружан ватреним оружјем кратке цијеви – пиштољем, 

доносилац оспореног општег акта је, према становишту Суда, 

конкретизовао одредбу члана 65. став 5. Закона о шумама, 

чиме је поступио у складу са законским овлашћењем да ближе 

уреди пропис о службеној легитимацији, наоружању и 

униформи чувара шума.  

 Поред овога, Суд је утврдио да је, у току поступка пред 

овим Судом, измијењена одредба члана 65. став 1. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 и 

60/13) у односу на коју предлагач тражи оцјену уставности и 

законитости оспореног прописивања, и то тако да је 

законодавац утврдио обавезу чувара шума да, током обављања 

послова, између осталог, посједује наоружање. С обзиром на 

наведено, Суд је оцијенио да је нормирање из члана 10. став 1. 

Правилника према којем чувар шума обавља послове чувања 

шума наоружан ватреним оружјем кратке цијеви – пиштољем, 

у служби извршења одредбе члана 65. став 1. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08, 60/13 и 

70/20). Узимајући у обзир изложено, Суд је утврдио да је 

оспореним чланом 10. став 1. Правилника ближе разрађена 
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наведена законска норма и то на начин да овo нормирање не 

мијења смисао законског прописивања. На основу наведеног 

Суд је утврдио да оспореним прописивањем нису  повријеђена 

јемства из члана 69. став 1. и члана 108. Устава.  

        Имајући у виду надлежности из члана 115. Устава 

Републике Српске, наводи предлагача којима се на примјеру 

појединачног судског поступка, те на примјеру прописивања 

из других закона, поткрепљује становиште о неусклађености 

оспорене одредбе Правилника са Уставом и Законом о 

шумама, нису од уставноправног значаја.  

  На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

        Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 

Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 

Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић.  

 

Број: У-110/19                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

23. децембар 2020. године                          УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                                    

                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

 Будући да је оспореним чланом подзаконског општег 

акта ближе разрађена законска норма и то на начин да овo 

нормирање не мијења смисао законског прописивања, оспо-

реним прописивањем нису повријеђена уставна јемства о 

подјели власти и законитости аката.  
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Рјешење 

Број: УВ-1/20 од 22. јуна 2020. године  

„Службени гласник Републике Српске“ број 60/20 

 

 На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на 

Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске, 

члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике 

Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2020. године, донијело 

је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког 

народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа 

у Закључку о усвајању Информације у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ број: 02/1-021-143/20 и у 

Закључцима везаним за Информацију у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ број: 02/1-021-144/20, које је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

Десетој посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. 

године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске 

доставила је, 15. јуна 2020. године, Уставном суду Републике 

Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљњем 

тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-275/20, којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање 
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повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Закључку о усвајању Информације у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ, број: 02/1-021-143/20 од 17. 

фебруара 2020. године, који је изгласала Народна скупштина 

Републике Српске на Десетој посебној сједници одржаној 17. 

фебруара 2020. године. Истог дана Вијећу је достављен акт 

предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске број: 03.1/I-

276/20, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког 

народа, тражи утврђивање повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа у Закључцима везаним за 

Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда 

БиХ, број: 02/1-021-144/20 од 17. фебруара 2020. године, које 

је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој 

посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године. Уз 

наведене акте достављени су предметни закључци, Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа, број: 03.2-5-66/20 од 26. фебруара 2020. 

године, и Образложење ове одлуке, број: 03.2-5-66/20-1 од 4. 

марта 2020. године. 

 У прилогу аката предсједавајуће Вијећа народа 

Републике Српске, поред наведеног, достављена је Инфор-

мација у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ од 

13. фебруара 2020. године, као и изводи из стенограма са 

Десете посебне сједнице Народне скупштине Републике 

Српске одржане 17. фебруара 2020. године, Осме сједнице 

Вијећа народа Републике Српске одржане 10. јуна 2020. 

године и Треће сједнице Заједничке комисије Народне 

скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике 

Српске одржане 15. јуна 2020. године.  
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 У актима предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је 

Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној 

сједници, одржаној 17. фебруара 2020. године, изгласала 

оспорене Закључке. Такође, наведено је да је Клуб делегата 

бошњачког народа, својим актом број: 03.2-5-66/20 од 26. 

фебруара 2020. године, покренуо процедуру за заштиту 

виталног националног интереса бошњачког народа, сматра-

јући да се овим закључцима угрожавају витални национални 

интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа 

Републике Српске на Осмој редовној сједници одржаној 10. 

јуна 2020. године није постигло сагласност свих клубова у 

Вијећу народа на уложени Закључак којим се усваја 

информација у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда 

БиХ, као и на Закључке везане за Информацију у вези 

антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, да Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа на Трећој 

сједници одржаној 15. јуна 2020. године није усагласила текст 

оспорених закључака, предлажу да Вијеће одлучи да ли је 

овим актима повријеђен витални национални интерес бош-

њачког народа. 

 С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставно-

правним стварима поднесено више захтјева за покретање 

поступка заштите виталног националног интереса у погледу 

аката истог доносиоца и са истим образложењем о повреди 

Устава Републике Српске, те да су се тиме испунили услови за 

спајање ових захтјева и вођење јединственог поступка, Вијеће 

је сагласно члану 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног 

суда Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број УВ-1/20 од 

17. јуна 2020. године, одлучило да споји поступке по 

наведеним захтјевима ради вођења јединственог  поступка. 
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 На основу наведених аката предсједавајуће Вијећа 

народа Републике Српске, као и приложене документације, 

Вијеће је утврдило да је за покретање поступка за заштиту 

виталног националног интереса бошњачког народа у 

оспореним закључцима гласало седам делегата Клуба 

Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, док је један био 

против; да се гласало по процедури за заштиту виталног 

интереса, али да поводом овог питања није постигнута 

сагласност свих клубова конститутивних народа у Вијећу 

народа; као ни сагласност Заједничке комисије Народне 

скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике 

Српске.  

 Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у 

образложењу Одлуке о покретању заштите виталног нацио-

налног интереса бошњачког народа, између осталог, наведено 

да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Народна 

скупштина Републике Српске оспореним закључцима по-

вриједила витални национални интерес у смислу члана 70. 

став 5. алинеје 2, 5. и 9. Устава Републике Српске, односно 

витални национални интерес бошњачког народа у смислу 

његовог идентитета као конститутивног народа, једнако право 

конститутивних народа у процесу доношења одлука, те 

територијални интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине. 

Оспорени закључак којим је усвојена Информација у вези 

антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, као и оспорени 

закључци произашли из те Информације, како се наводи у 

образложењу, усмјерени су директно против Устава БиХ и 

институција БиХ, конкретно против Уставног суда БиХ. У 

образложењу се посебно указује на закључке под редним 

бројем 4. и 6, те истиче да су ови закључци како појединачно 

тако и у својој повезаности усмјерени на негирање Босне и 

Херцеговине и Уставом БиХ загарантованих вриједности, 
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чиме се повријеђује витални национални интерес бошњачког 

народа. 

 Закључак о усвајању Информације у вези анти-

дејтонског дјеловања Уставног суда БиХ, Народна скупштина 

Републике Српске изгласала је на Десетој посебној сједници 

одржаној 17. фебруара 2020. године, под бројем: 02/1-021-

143/20, на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике 

Српске, те члана 182, члана 187. став 1. и 2. и члана 254. став 

1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17). 

Овим закључком Народна скупштина Републике Српске 

усвојила је Информацију у вези антидејтонског дјеловања 

Уставног суда БиХ (тачка 1), те је одређено да овај закључак 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 2). 

 Закључке везане за Информацију у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ, Народна скупштина Републике 

Српске изгласала је на Десетој посебној сједници одржаној 17. 

фебруара 2020. године, под бројем: 02/1-021-144/20, на основу 

члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те члана 

182, члана 187. став 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника 

Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17). 

 Овим закључцима Народна скупштина Републике 

потврђује приврженост Републике Српске Општем оквирном 

споразуму за мир у БиХ, а посебно изворном тексту Устава 

БиХ као Анекса IV (тачка 1); обавезује представнике 

Републике Српске у институцијама БиХ да предложе Парла-

ментарној скупштини БиХ усвајање Закона о престанку 

мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном 

суду БиХ (тачка 2); задужује Владу Републике Српске да 

настави раније започете преговоре са Владом Федерације БиХ 
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са циљем дефинисања граничне линије између Републике 

Српске и Федерације БиХ, а у складу са Анексом II Општег 

оквирног споразума за БиХ (тачка 3); обавезује представнике 

Републике Српске у институцијама БиХ да обуставе 

доношење било каквих одлука у органима БиХ до усвајања 

Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих 

судија у Уставном суду БиХ и његовог ступања на снагу и до 

поништења спорне Одлуке Уставног суда БиХ везано за 

пољопривредно земљиште Републике Српске (тачка 4); 

наглашава да је Република Српска страна потписница свих 

анекса Општег оквирног споразума за мир у БиХ, самим тим и 

Анекса IV који је Устав БиХ (тачка 5); потврђује да су Високи 

представници и Уставни суд БиХ кршили Дејтонски споразум 

и Устав БиХ и на тај начин измијенили политички систем 

супротно Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а који је 

уговор међународног карактера (тачка 6); обавезује све 

институције Републике Српске да не прихватају и не проводе 

било какве будуће антидејтонске и недемократске одлуке 

Високог представника и Уставног суда БиХ (тачка 7); тражи 

да представници Републике Српске у заједничким органима 

БиХ обавијесте Народну скупштину о провођењу ових 

закључака у року од 60 дана (тачка 8), те да ови закључци 

ступају на снагу наредог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 9).  

 Вијеће је, прије свега, размотрило правну природу 

предметних закључака Народне скупштине Републике Српске, 

будући да ова чињеница, по оцјени Вијећа, преставља 

претходно питање од којег зависи постојање процесних 

претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па 

тиме и Вијећа.  
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 Чланом 187. став 1. и 2. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 31/11 и 34/17), прописано је да се закључком 

утврђује политика извршавања закона, других прописа и 

општих аката које доноси Народна скупштина, дају смјернице 

за спровођење те политике и утврђују обавезе Владе, мини-

старстава и посебних организација у спровођењу те политике, 

припремању закона и других аката, да се исти достављају 

органима и организацијама на које се односе, те да Народна 

скупштина може одлучити да се закључци којима се утврђују 

ставови и гледишта о значајним питањима објаве и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“. 

 Вијеће је оцијенило да из садржине оспорених закљу-

чака, као и питања која се њима третирају произлази да ови 

закључци не садрже правне норме општег карактера, већ је 

ријеч о актима којим се изражава политички став Народне 

скупштине Републике Српске у погледу одређеног питања 

политичке природе, односно у вези са Информацијом у вези 

антидејтонског дјеловања Уставог суда БиХ. 

 Имајући у виду одредбе члана 115. Устава Републике 

Српске, којим су прописане надлежности Уставног суда 

Републике Српске, те чињеницу да оспорени закључци немају 

карактер општег акта, Вијеће је утврдило да није надлежно да 

разматра предметни акт. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 

 Ово рјешење Вијеће је донијело у саставу: пред-

сједавајући Вијећа Златко Куленовић, предсједник Суда мр 

Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 
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Број: УВ-1/20           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

22. јун 2020. године                             Вијећа за заштиту  

                                                               виталног интереса 

                                                   Уставног суда Републике Српске   

              

                                                               Златко Куленовић          

            

 

 

 С обзиром на то да оспорени аки не садржи правне 

норме општег карактера, већ је ријеч о актима којим се 

изражава политички став Народне скупштине у погледу 

одређеног питања политичке природе, Вијеће је утврдило 

да није у његовој надлежности да оцјењује сагласност 

оспореног акта са одредбама Устава којима се штите 

витални национални интереси конститутивних народа у 

Републици Српској. 
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Рјешење 

Број: УВ-11/20 од 22. јуна 2020. године  

„Службени гласник Републике Српске“ број 72/20 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5 и 6. на 

Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске 

и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

Вијеће за заштиту виталног националног интереса Уставног 

суда Републике Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2020. 

године, донијело је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког 

народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа 

у Одлуци о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. 

годину, број: 02/1-021-453/20 и Одлуци о усвајању Ребаланса 

Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-

454/20, које је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Тринаестој посебној сједници 23. маја 2020. 

године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске 

доставила је, 15. јуна 2020. године, Уставном суду Републике 

Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљњем 

тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-285/20 од 15. јуна 2020. године, 

којим се, на основу захтјева Клуба делегата бошњачког 
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народа, тражи утврђивање повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа у Одлуци о пријевременом 

ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета 

Републике Српске број: 02/1-021-453/20, коју је изгласала 

Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној 

сједници одржаној 23. маја 2020. године. Накнадно, Вијећу је 

достављен акт предсједавајуће Вијећа народа Републике 

Српске број: 03.1/I-286/20 од 15. јуна 2020. године, којим се, 

на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи 

утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета 

Републике Српске број: 02/1-021-454/20, коју је изгласала 

Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној 

сједници одржаној 23. маја 2020. године. Уз наведене акте 

достављене су предметне одлуке и Ребаланас Буџета 

Републике Српске за 2020. годину, Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа број: 03.2-5-76/20 од 2. јуна 2020. године и Амандмани 

са образложењем број: 03.2-5-76/20-1 од 08. јуна 2020. године. 

У актима предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске 

наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на 

Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. маја 2020. године, 

изгласала оспорену Одлуку о пријевременом ступању на снагу 

Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 

2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуку о усвајању 

Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 

02/1-021-454/20, те су сагласно Амандману LXXXII на Устав 

Републике Српске, ове одлуке достављене на разматрање 

Вијећу народа Републике Српске. Такође је наведено да је 

Клуб делегата бошњачког народа, својим актом број: 03.2-5-

76/20 од 2. јуна 2020. године, покренуо процедуру за заштиту 

виталног националног интереса, сматрајући да се наведеним 
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одлукама Народне скупштине Републике Српске угрожавају 

витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром 

на то да Вијеће народа Републике Српске на Осмој редовној 

сједници, одржаној 10. јуна 2020. године, није постигло 

сагласност свих клубова у Вијећу народа поводом предметних 

одлука, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и 

Вијећа народа Републике Српске, питање је прослијеђено 

Вијећу да одлучи да ли је оспореним одлукама које је донијела 

Народна скупштина Републике Српске повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. 

 Осим наведеног, у прилогу акта предсједавајуће Вијећа 

народа Републике Српске, достављени су извод из стенограма 

са Тринаесте посебне сједнице Народне скупштине Републике 

Српске одржане 23. маја 2020. године (у дијелу који се односи 

на тачке дневног реда које се односе на усвајање оспорених 

одлука), извод из стенограма са Осме сједнице Вијећа народа 

Републике Српске одржане 10. јуна 2020. године (дио који се 

односи на покретање поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа у погледу предметних одлука) и 

извод из стенограма са Треће сједнице Заједничке комисије 

Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа 

Републике Српске одржане 15. јуна 2020. године (у дијелу који 

се односи на усаглашавање ставова поводом Одлуке о 

пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса 

Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-

453/20, и Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике 

Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20).  

 С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставно-

правним стварима поднесено више захтјева за покретање 

поступка заштите виталног националног интереса у погледу 

аката истог доносиоца и са истим образложењем о повреди 

Устава Републике Српске, те да су се тиме испунили услови за 
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спајање ових захтјева и вођење јединственог поступка, Вијеће 

је сагласно члану 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног 

суда Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број УВ-11/20 од 

17. јуна 2020. године, одлучило да споји поступке по 

захтјевима број УВ-11/20 и УВ-12/20, те да води јединствен 

поступак под бројем УВ-11/20. 

 Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, 

број: 02/1-021-453/20 од 23. маја 2020. године, коју је на 

основу члана 70. став 1. тачка 2, члана 109. Устава Републике 

Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 31/11 и 34/17) донијела Народна скупштина Републике 

Српске на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 

2020. године, утврђено је да у поступку доношења Одлуке о 

усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске постоје 

нарочито оправдани разлози да наведена Одлука ступи на 

снагу наредног дана од дана објављивања. У ставу 2. ове 

Одлуке одређено је да иста ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Републике 

Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20 од 23. маја 2020. 

године, коју је на основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава 

Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника 

Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17), донијела Народна 

скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници 

одржаној 23. маја 2020. године, утврђено је да Народна 

скупштина Републике Српске усваја Ребаланс Буџета 

Републике Српске (став 1), да је саставни дио ове Одлуке 

Ребаланс Буџета Републике Српске за 2020. годину (став 2), те 
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да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (став 

3). 

 На основу поменутих аката предсједавајуће Вијећа 

народа Републике Српске и приложене документације, Вијеће 

је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу 

народа Републике Српске, 2. јуна 2020. године, под бројем 

03.2-5-76/20, донио Одлуку о покретању поступка заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о 

пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса 

Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-

453/20, и Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике 

Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20; да је ову одлуку 

о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

подржало шест делегата, док је један био против; те да се у 

Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бош-

њачког народа гласало по процедури за заштиту виталног 

националног интереса, али није постигнута сагласност свих 

клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Народне скуп-

штине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске 

на сједници одржаној 15. јуна 2020. године, такође није 

постигла сагласност поводом овог питања, па су предметне 

одлуке прослијеђене Вијећу да одлучи да ли је у конкретном 

случају повријеђен витални национални интерес бошњачког 

народа.   

 У наведеним актима предсједавајуће Вијећа народа 

Републике Српске наводи се да је Клуб делегата бошњачког 

народа у Вијећу народа Републике Српске покренуо проце-

дуру за заштиту виталног националног интереса сматрајући да 

се оспореним одлукама Народне Скупштине Републике 

Српске угрожавају витални национални интереси бошњачког 

народа. Увидом у Одлуку о покретању поступка заштите 
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виталног националног интереса бошњачког народа, број: 03.2-

5-76/20 од 2. јуна 2020. године, Вијеће је утврдило да је у 

ставу И ове одлуке наведено: „Покреће се поступак заштите 

виталног националног интереса на Одлуку о пријевременом 

ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета 

Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и 

Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 

2020. годину, број: 02/1-021-454/20. Поступак виталног 

националног интереса покреће се на основу члана 70. Устава 

Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXII алинеја 9: 

друга питања која би се третирала као питања од виталног 

националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од 

клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа.“  

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је 

имало у виду одредбе члана 48. ст. 1. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), којима је, поред 

осталог, прописано да је подносилац захтјева за оцјену 

виталног националног интереса, уз захтјев обавезан Вијећу 

доставити: 

- доказ о проведеној процедури у смислу одредаба из 

члана 70. Устава Републике Српске, 

- образложење захтјева са назнаком повреде виталних 

националних интереса из члана 70. Устава Републике 

Српске. 

 У вези са наведеним, Вијеће је такође узело у обзир и 

одредбу члана 49. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске, којим је прописано да уколико подносилац 

захтјева не поступи по одредбама из члана 48. овог послов-

ника, Вијеће ће донијети рјешење да је захтјев неприхватљив.  
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 На основу наведеног, Вијеће је утврдило да је у 

конкретном случају проведена процедура у смислу Амандмана 

LXXXII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 

70. Устава. Међутим, уз предметни захтјев за заштиту 

виталног националног интереса није достављено образложење 

захтјева о повреди виталних националних интереса из 

Амандмана LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. 

Устава Републике Српске, односно да подносилац захтјева 

није конкретизовао и образложио у чему се састоји повреда 

виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о 

пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса 

Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-

453/20, и Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике 

Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20. Сходно наве-

деном, Вијеће је утврдило да подносилац захтјева није 

поступио сагласно одредби члана 48. став 1. алинеја 2. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске. 

Након увида у Амандмане на предметне Одлуке На-

родне скупштине Републике Српске, које је под бројем 03.2-5-

76/20-1 уложио Клуб делегата бошњачког народа 8. јуна 2020. 

године, Вијеће је утврдило да ови амандмани, који се односе 

на предметне Одлуке, садрже кратка образложења о разлозима 

због којих их је овај клуб уложио. У образложењу Амандмана 

се наводи да су економска средства планирана за финансирање 

повратка у Републику Српску, текуће грантове добротворним 

друштвима „Мерхамет“ и текуће грантове за рад удружења и 

организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата, као и 

средства планирана за отпремнине по члану 182. Закона о 

раду, недовољна, имајући у виду број повратника у Републику 

Српску и број корисника услуга добротворног друштва 

„Мерхамет“, као и средства потребна за рад удружења и 

организација која се баве тражењем несталих цивила и 
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цивилних жртава рата Бошњака и за отпремнине лица која су 

због своје националне припадности остала без посла. 

 Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да се 

образложење уложених Амандмана на оспорену Одлуку о 

пријевременом ступању Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета 

Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20 од 23. 

маја 2020. године, и на Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета 

Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20 од 23. 

маја 2020. године, по својој садржини не може сматрати 

образложењем са назнаком повреде виталног националног 

интереса конститутивног народа у смислу Амандмана LXXXII 

на Устав Републике Српске којим је допуњен члан 70. Устава, 

које је подносилац захтјева био обавезан доставити уз захтјев, 

а што је према одредби члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника 

о раду Уставног суда Републике Српске, процесна прет-

поставка за одлучивање о прихватљивости захтјева за заштиту 

виталног националног интереса. 

 Како из наведеног произлази да Клуб делегата бош-

њачког народа није поступио у складу са цитираном одредбом 

члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске, односно није доставио образложење 

захтјева за оцјену виталног националног интереса из Аманд-

мана LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава 

Републике Српске, Вијеће је одлучило да предметни захтјев 

није прихватљив, јер нису испуњење процесне претпоставке за 

одлучивање о томе да ли се Одлука о пријевременом ступању 

на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике 

Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлука о 

усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, 

број: 02/1-021-454/20, односе на витални национални интерес 

бошњачког народа.  
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На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци 

овог рјешења. 

 Ово рјешење Вијеће је донијело у саставу: 

предсједавајући Вијећа академик проф. др Снежана Савић, 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић и 

проф. др Марко Рајчевић. 

                                                                                                        

Број: УВ-11/20                                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  

22. јун 2020. године                      Вијећа за заштиту   

                                                               виталног интереса 

                           Уставног суда Републике Српске   

              

                                               Академик проф. др Снежана Савић 

 

 

 

 Будући да подносилац захтјева није доставио обра-

зложење за оцјену виталног националног интереса, Вијеће 

је одлучило да предметни захтјев није прихватљив, јер нису 

испуњење процесне претпоставке за одлучивање о томе да 

ли се оспорени акти односе на витални национални 

интерес конститутивног народа.  
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Рјешење 

Број: УВ-3/20 од 15. јула 2020. године  

„Службени гласник Републике Српске“ број 72/20 

 

 На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 

Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске 

и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 104/11 и 92/12), 

Вијеће за заштиту  виталног интереса Уставног суда 

Републике Српске, на сједници одржаној 15. јула 2020. године, 

донијело је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Одлуком о потврђивању Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-

пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице 

Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-

429/20 од 23. маја 2020. године, Одлуком о пријевременом 

ступању на снагу Одлуке о потврђивању Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-

пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице 

Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-

430/20 од 23. маја 2020. године, Одлуком о потврђивању 

Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-

пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице 

Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-

431/20 од 23. маја 2020. године и Одлуком о пријевременом 
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ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о 

пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском 

снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз 

Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. 

јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-432/20 од 23. маја 

2020. године, које је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. 

маја 2020. године није повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске 

доставила је 15. јуна 2020. године Уставном суду Републике 

Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 

тексту: Вијеће) акте бр. 03.1/I-277/20, 03.1/I-278/20, 03.1/I-

279/20 и 03.1/I-280/20 од 15. јуна 2020. године, којима се, на 

основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи 

утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Одлуци о потврђивању Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном 

поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор 

Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. 

јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-429/20 од 23. маја 

2020. године, Одлуци о пријевременом ступању на снагу 

Одлуке о потврђивању Уредбе са законском снагом о 

измјенама и допунама Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз 

Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ 

Бањалука – Добој“ број 02/1-021-430/20 од 23. маја 2020. 

године, Одлуци о потврђивању Одлуке о пријевременом 
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ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Закона о посебном поступку експропријације ради 

изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и 

изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ 

број 02/1-021-431/20 од 23. маја 2020. године и Одлуци о 

пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању 

Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном 

поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор 

Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. 

јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-432/20 од 23. маја 

2020. године, које је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. маја 

2020. године. Уз наведене акте достављене су предметне 

одлуке, затим Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-75/20 од 

2. јуна 2020. године, која се односи на све оспорене одлуке, 

као и Амандмани са образложењем под бројем 03.2-5-75/20-1 

од 8. јуна 2020. године, које је Клуб делегата бошњачког 

народа поднио на ове одлуке. У актима предсједавајуће Вијећа 

народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске 

на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. 

године изгласала предметне одлуке те су, сагласно Амандману 

LXXXII на Устав Републике Српске, ове одлуке достављене на 

разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата 

бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене 

процедуру заштите виталног националног интереса бошња-

чког народа, јер како се наводи у актима предсједавајуће, 

сматра да је наведеним одлукама угрожен витални национални 

интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није 

постигло сагласност свих клубова поводом предметних 

одлука, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и 
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Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – 

Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је 

оспореним одлукама повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа. 

 С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставно-

правним стварима поднесено више захтјева за покретање 

поступка заштите виталног националног интереса у погледу 

аката истог доносиоца и са истим образложењем о повреди 

Устава Републике Српске, те да су се тиме испунили услови за 

спајање ових захтјева и вођење јединственог поступка, Вијеће 

за заштиту виталног интереса је, сагласно члану 9. ст. 2. и 3. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 

90/14), Рјешењем број УВ-3/20 од 17. јуна 2020. године 

спојило ове захтјеве припајајући захтјеве бр. УВ-4/20, УВ-5/20 

и УВ-6/20 захтјеву који је евидентиран под бројем УВ-3/20.  

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на 

сједници одржаној 22. јуна 2020. године донијело рјешење 

број УВ-3/20 којим је утврђено да су прихватљиви захтјеви 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у предметним одлукама. Вијеће је, наиме, 

утврдило да су испуњене процесне претпоставке за прихват-

љивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа овом вијећу доставила предсједавајућа 

Вијећа народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса гласало 

шест чланова Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу 

народа, да се о наведеном захтјеву гласало по процедури за 

заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута 
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сагласност свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност 

Заједндичке комисије Народне скупштине и Вијећа народа.  

 Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 23. јуна 2020. 

године, Клубу делегата српског народа и Клубу делегата 

хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске, као и 

Народној скупштини Републике Српске доставило на одговор 

поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа. 

 У одговору на рјешење о прихватљивости захтјева 

Клуба делегата бошњачког народа Народна скупштина 

Републике Српске, прије свега, истиче да подносилац захтјева 

није навео релевантне правне чињенице које се односе на 

оспорене правне акте, већ је изнио непотпун и нејасан захтјев 

без елемената који су за такве захтјеве прописани. Надаље, 

износи став да уредбе са законском снагом које је донијела 

предсједница Републике Српске и које Народна скупштина 

својим актом потврђује не могу бити предмет усаглашавања 

Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа 

Републике Српске, јер предмет разматрања Вијећа народа и 

усаглашавања Заједничке комисије могу бити само одлуке које 

је изгласала Народна скупштина. Устав Републике Српске 

прописује да Народна скупштина, чим буде у могућности да се 

састане, само потврђује уредбе са законском снагом у 

идентичном тексту који је већ објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, тако да ни посланици Народне 

скупштине, ни делегати Вијећа народа немају уставну 

могућност да их мијењају. У одговору се такође истиче да у 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа није видљиво на 

који начин је повријеђен витални национални интерес овог 

народа, осим што се неосновано врши позивање на праксу 
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Уставног суда Босне и Херцеговине. Поред тога, Народна 

скупштина сматра да се Клуб Бошњака неосновано поставља у 

позицију својеврсног заштитника интереса Босне и Херце-

говине, те перманентно брине за сувереност, ингеренције, 

територијални интегритет и уопште све државне атрибуте 

Босне и Херцеговине. Такође указује на чињеницу да се 

Одлука о покретању поступка за заштиту виталног нацио-

налног интереса бошњачког народа односи на поменуту 

уредбу са законском снагом коју није донијела Народна 

скупштина, односно на одређена рјешења која нису садржана 

у оспореним одлукама Народне скупштине, тако да оспорени 

акти не садрже норме којима се потенцијално вријеђа витални 

национални интерес овог народа. Подносилац захтјева, како се 

наводи, предметне одлуке оспорава износећи аргументацију 

која се односи само на Уредбу са законском снагом о 

измјенама и допунама Закона о посебном поступку експро-

пријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз 

Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ 

Бањалука – Добој“. Оспорене одлуке, по мишљењу њиховог 

доносиоца, немају национални предзнак и подједнако се 

односе на све грађане, односно не садрже одредбе којима се 

дискриминишу или фаворизују припадници било којег 

конститутивног народа или припадника народа из реда 

Осталих. Коначно, у одговору се износи став да се захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа, de facto, односи само на 

евентуалну апстрактну оцјену уставности оспорених аката, 

што не може битит предмет одлучивања у поступку пред 

Вијећем за заштиту виталног интереса.     
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 Клуб делегата српског народа и Клуб делегата 

хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске нису 

доставили одговор на рјешење о прихватљивости захтјева 

Клуба делегата бошњачког народа.  

 Одлуком о потврђивању Уредбе са законском снагом о 

измјенама и допунама Закона о посебном поступку експро-

пријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз 

Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ 

Бањалука – Добој“ број 02/1-021-429/20 од 23. маја 2020. 

године прописано је да се потврђује Уредба са законском 

снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз 

Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ 

Бањалука – Добој од 30. априла 2020. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 42/20) (тачка I), те да ова 

одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка II). 

 Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

потврђивању Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Закона о посебном поступку експропријације ради 

изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и 

изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ 

број 02/1-021-430/20 од 23. маја 2020. године прописано је да 

је у поступку доношења Одлуке о потврђивању Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном 

поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор 

Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. 

јануар“ Бањалука – Добој утврђено да постоје нарочито 

оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу 

наредног дана од дана објављивања (тачка I), те да ова одлука 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка II). 
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 Одлуком о потврђивању Одлуке о пријевременом 

ступању на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Закона о посебном поступку експропријације ради 

изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и 

изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ 

број 02/1-021-431/20 од 23. маја 2020. године прописано је да 

се потврђује Одлука о пријевременом ступању на снагу 

Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута 

Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-

пута „9. јануар“ Бањалука – Добој број 01-020-1326/20 од 30. 

априла 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ 

број 42/20) (тачка I), те да ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Српске“  (тачка II). 

 Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу 

Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута 

Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-

пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-432/20 од 23. 

маја 2020. године прописано је да у поступку доношења 

Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са 

законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном 

поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор 

Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. 

јануар“ Бањалука – Добој“ утврђено да постоје нарочито 

оправдани разлози да наведена одлука ступи на снагу 

наредног дана од дана објављивања (тачка I), те да ова одлука 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“  (тачка II). 
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 У поступку одлучивања о захтјеву Клуба делегата 

бошњачког народа Вијеће је имало у виду да у складу са 

чланом 70. став 1. тачка 2. Устава Народна скупштина 

Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте, 

као и да према члану 81. став 3. који је измијењен 

Амандманом CIX на Устав, предсједник Републике за вријеме 

ратног стања и ванредног стања, којег прогласе институције 

Босне  и Херцеговине,  ако Народна скупштина не може да се 

састане, на приједлог Владе или по сопственој иницијативи и 

након што саслуша мишљење предсједника Народне 

скупштине, доноси уредбе са законском снагом и о питањима 

из надлежности Народне скупштине и именује и разрјешава 

функционере, које бира, односно именује и разрјешава 

Народна скупштина, те да, у складу са ставом 2. овог члана 

који је замијењен тачком 2. Амандмана XXXV на Устав, oве 

уредбе односно одлуке о именовању и разрешењу, 

предсједник Републике подноси на потврду Народној 

скупштини чим она буде у могућности да се састане.     

 Поред тога, Вијеће је узело у обзир да је чланом 5. 

алинеја 2. Устава утврђено да се уставно уређење Републике 

темељи на обезбјеђивању националних равноправности и 

заштити виталних интереса конститутивних народа. Вијеће је, 

такође, имало у виду да je заштита виталних националних 

интереса конститутивних народа Амандманом LXXVII, којим 

је допуњен члан 70. Устава, утврђена као принцип заштите 

одређеног круга колективних права као што су остваривање 

права конститутивних народа да буду адекватно заступљени у 

законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, 

организација органа јавне власти, једнака права консти-

тутивних народа у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и култур-
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но насљеђе, територијална организација, систем јавног инфор-

мисања као и друга питања која би се третирала као питања од 

виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 

једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу 

народа.  

 Истовремено, Вијеће је констатовало да је у 

Образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб 

делегата бошњачког народа сматра да је оспореним одлукама 

директно повријеђен идентитет бошњачког конститутивног 

народа, територијални интегритет и суверенитет Босне и 

Херцеговине, односно витални национални интерес бошњач-

ког народа утврђен чланом 70. став 6. ал. 2. и 9. Устава 

Републике Српске. Надаље, истиче се да Бошњаци, као 

конститутивни народ свој идентитет везују за државу Босну и 

Херцеговину, која се оспореним актима негира, чиме се 

истовремено противуставно негира и идентитет бошњачког 

народа. Оспорени акти су, како се даље наводи, у цјелини 

усмјерени против Босне и Херцеговине, те доводе до повреде 

Устава Босне и Херцеговине, као и суверенитета, терито-

ријалног интегритета и политичке независности Босне и 

Херцеговине у складу са међународним правом, те подјеле 

надлежности између државе и ентитета. Поред тога, Клуб 

делегата бошњачког народа сматра да су предметне одлуке 

усмјерене и против институција Босне и Херцеговине, а 

посебно Уставног суда Босне и Херцеговине. У вези са овим 

наводима у Образложењу се указује на одлуке Уставног суда 

БиХ којима је дефинисан појам и статус државне имовине, те 

се износи став да јавно добро представља државну имовину и 

као такво је под забраном располагања. Оспореним актима су, 

по мишљењу подносиоца захтјева, нарушена овлашћења Босне 

и Херцеговине над државном имовином, упркос чињеници да 
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је ово питање већ разматрао Уставни суд Босне и Херцеговине 

и у том погледу заузаео став. У Образложењу се такође наводи 

да се повреда виталног националног интереса бошњачког 

народа у конкретном случају огледа у чињеници да су 

оспорене одлуке, и са њима повезана Уредба, усмјерене на 

негирање Уставом БиХ загарантованих вриједности, као што 

су суверенитет, једнакост, политичка независност, демократ-

ска начела, те подјела надлежности између државе и ентитета.  

 У поступку одлучивања у меритуму Вијеће је, прије 

свега, размотрило аргументацију Народне скупштине изнесену 

у одговору на рјешење о прихватљивости предметног захтјева, 

према којој се нису стекли формалноправни услови за 

разматрање оспорених одлука. У односу на ове наводе Вијеће 

је утврдило да је о питањима формалноправне природе 

одлучено у поступку прихватљивости предметног захтјева за 

утврђивање повреде виталног националног интереса бошњач-

ког народа, те се ова аргументација не може истицати  у 

поступку доношења мериторне одлуке. 

 Полазећи од цитираних одредаба Устава, затим 

садржаја оспорених одлука, те узимајући у обзир наводе 

Клуба делегата бошњачког народа, као и одговора Народне 

скупштине Републике Српске на рјешење о прихватљивости 

предметног захтјева, Вијеће је утврдило да предметним 

одлукама није повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа.  

 Приликом ове оцјене Вијеће је, прије свега, имало у 

виду садржај одлука које су оспорене, из којих, по мишљењу 

овог вијећа, не произлази да исте дискриминишу или доводе у 

подређен положај било који конститутивни народ у Републици 

Српској у праву на уживање гаранција из круга виталних 

националних интереса дефинисаних одредбама Амандмана 

LXXVII, којим је допуњен члан 70. Устава, те тако ни права на 
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идентитет бошњачког народа, на које се позива подносилац 

захтјева. Одредбе оспорених одлука, по оцјени Вијећа, немају 

националну димензију и подједнако се односе на све грађане 

Републике Српске који су адресати ових аката, без обзира на 

њихову националну припадност, тако да не доводе у питање 

остваривање идентитета бошњачког народа. 

 Наиме, оспорене одлуке, по оцјени Вијећа, не утичу, 

ни директно, ни индиректно, на идентитет ниједног консти-

тутивног народа у Републици Српској. Ради се о одлукама 

којима се потврђује одређена уредба са законском снагом, те 

се утврђују разлози за њено пријевремено ступање на снагу, 

тако да нормативна рјешења на која указује подносилац 

захтјева, а која се односе на питање државне имовине, нису 

садржана у актима Народне скупштине који су оспорени. 

 Поред тога, Вијеће сматра да су наводи Образложења о 

повреди виталног националног интереса бошњачког народа, у 

конкретном случају, паушални, јер не садрже правну 

аргументацију у смислу уставних гаранција о заштити витал-

них националних интереса. Напротив, ово образложење је, у 

суштини, засновано на тврдњама подносиоца захтјева да 

предметне одлуке и са њима повезане уредбе негирају 

овлашћења, суверенитет, територијални интергритет и поли-

тичку независност Босне и Херцеговине и њене институтције, 

чиме је, како се наводи, нарушен идентитет бошњачког 

народа, који они везују за Босну и Херцеговину. Овако 

постављен захтјев за заштиту виталног националног интереса, 

у којем се превасходно износи став подносиоца захтјева о 

наводном утицају оспорених одлука на државне атрибуте 

Босне и Херцеговине, не може се, по оцјени Вијећа, довести у 

везу са одредбама Амандмана LXXVII, којим је допуњен члан 

70. Устава Републике Српске, а којима су дефинисани витални 

национални интереси конститутивних народа у Републици 
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Српској. Због тога ови наводи нису релевантни за одлучивање 

Вијећа и не могу бити предмет његовог разматрања. 

 У вези са наведеним Вијеће указује на то да захтјев за 

заштиту виталног националног интереса ово вијеће може 

оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике 

Српске којима су дефинисани витални национални интереси 

конститутивних народа, као и поступак пред овим вијећем за 

његову заштиту, због чега позивање подносиоца захтјева на 

одлуке Уставног суда БиХ није од значаја за одлучивање у 

овом предмету.  

 На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци 

ове одлуке. 

 Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је 

донијело у саставу: предсједавајућа Ирена Мојовић, пред-

сједник Уставног суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић и 

проф. др Душко Медић. 

                                                                                                

Број: УВ-3/20                        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  

15. јул 2020. године                             Вијећа за заштиту  

                                                               виталног интереса 

                           Уставног суда Републике Српске   

                                                                                                                   

                                                                 Ирена Мојовић 
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 Одредбе оспорених одлука немају националну димен-

зију и подједнако се односе на све грађане Републике Српске 

који су адресати ових аката, без обзира на њихову нацио-

налну припадност, тако да не доводе у питање оствари-

вање идентитета бошњачког народа. 
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Одлука 

Број: УВ-14/20 од 7. септембра 2020. године  

„Службени гласник Републике Српске“ број 90/20 

 

 На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 

Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске 

и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике 

Српске, на сједници одржаној 7. септембра 2020. године,         

д о н и ј е л о   ј е  

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да чланом 17. Закона о измјенама и 

допунама Закона о средњем образовању и васпитању број: 

02/1-021-576/20, који је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на Десетој редовној сједници одржаној 18. 

јуна 2020. године, није повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске 

доставила је 23. јула 2020. године Уставном суду Републике 

Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 

тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-346/20 од 22. јула 2020. године 

којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, 

тражи утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закону о измјенама и допунама Закона о 

средњем образовању и васпитању број: 02/1-021-576/20, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 
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одржаној 18. јуна 2020. године. Уз наведени акт достављен је 

предметни закон, Одлука о покретању поступка заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-

5-84/20 од 29. јуна 2020. године, Образложење ове одлуке 

број: 03.2-5-84/20-1 од 6. јула 2020. године, те Амандман са 

образложењем под бројем: 03.2-5-84/20-2 од 6. јула 2020. 

године, који је Клуб делегата бошњачког народа поднио на 

овај закон. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да 

је Народна скупштина Републике Српске на Десетој редовној 

сједници одржаној 18. јуна 2020. године изгласала Закон о 

измјенама и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању број: 02/1-021-576/20, те је, сагласно Амандману 

LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на 

разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата 

бошњачког народа је поменутим актом одлучио да покрене 

процедуру заштите виталног националног интереса бошњач-

ког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да 

Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност 

свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је 

прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за 

заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о 

измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпи-

тању повријеђен витални национални интерес бошњачког 

народа.   

 Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа од 23. 

јула 2020. године, Суду је достављен извод из стенограма 

записника са Десете редовне сједнице Народне скупштине 

Републике Српске одржане одржане 16, 17. и 18. јуна 2020. 

године (дио који се односи на предметни закон), извод из 

стенограма са Десете сједнице Вијећа народа Републике 
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Српске одржане 15. јула 2020. године (дио који се односи на 

поменути закон), те извод из стенограма са Пете сједнице 

Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и 

Вијећа народа Републике Српске, одржане 22. јула 2020. 

године (дио који се односи на усаглашавање ставова поводом 

изгласаног закона).  

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је 

рјешењем број УВ-14/20 од 29. јула  2020. године утврдило да 

је прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у 

Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о 

измјенама и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању број: 02/1-021-576/20, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 18. јуна 

2020. године       

 Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Репуб-

лике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је Клубу делегата 

српског народа у Вијећу народа Републике Српске, Клубу 

делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске 

као и Народној скупштини Републике Српске, 29. јула 2020. 

године, доставило на одговор поменуто рјешење о прихват-

љивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа.     

 Народна скупштина Републике Српске, Клуб делегата 

српског народа у Вијећу народа Републике Српске и Клуб 

делегата хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске 

нису дали одговоре на рјешење о прихватљивости захтјева. 

 Оспореним чланом 17. Закона о измјенама и допунама 

Закона о средњем образовању и васпитању се послије члана 

119. Закона о средњем образовању и васпитању додаје нови 

члан 119а. којим је прописано: да за изузетне резултате и 

залагање у раду на развијању ученичких знања, способности и 
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талената, подстицању критичког размишљања, истраживања, 

већег залагања и интересовања ученика с циљем постизања 

бољих резултата, примјену разноврсних и савремених 

иновативних метода у образовно-васпитном раду, те за допри-

нос квалитетнијем образовању и васпитању у Републици, 

наставници могу бити награђени Светосавском наградом, да се 

избор кандидата за додјелу Светосавске награде врши путем 

јавног позива, који расписује Министарство, да се јавни позив 

објављује у децембру текуће године и отворен је за достав-

љање пријава кандидата, најмање 15 дана од дана објав-

љивања, да министар рјешењем именује Комисију за додјелу 

Светосавске награде, да су услови које кандидат обавезно 

испуњава приликом пријављивања на јавни позив за додјелу 

Светосавске награде: да је у радном односу у школи у години 

у којој се додјељује награда, да има најмање 15 година радног 

стажа на мјесту наставника, да су критеријуми за бодовање 

приликом утврђивања листе кандидата за додјелу Светосавске 

награде: освојено прво мјесто на републичком такмичењу у 

претходној школској години, који је припремао тај наставник, 

иновативност и креативност у раду наставника, примјена 

разноврсних и савремених иновативних метода и технологија 

у образовно-васпитном раду, допринос наставника унапре-

ђивању квалитета рада установе у настави и ваннаставним 

активностима, да се критеријум из става 6. тачка 1) овог члана 

не односи на наставнике за чији предмет није организовано 

републичко такмичење у претходној школској години, да 

Комисија из става 4. овог члана предлаже министру да се 

Светосавска награда додијели наставнику који испуњава 

услове и критеријуме прописане ст. 5. и 6. овог члана, да 

добитнику Светосавске награде министар додјељује повељу и 

новчану награду, да се новчана награда из става 9. овог члана 

додјељује у висини просјечне мјесечне плате након опоре-
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зивања исплаћене наставнику у Републици у претходном 

мјесецу прије додјељивања награде, да министар доноси 

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде.  

 У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о 

измјенама и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању дошло до повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа, Вијеће је имало у виду одредбе Устава у 

односу на које Клуб делегата бошњачког народа оспорава 

Закон, као и одредбе Устава које су према оцјени Вијећа од 

значаја за овај поступак. С тим у вези Вијеће je узело у обзир: 

да према ставу 4. Амандмана LXVII на Устав, којим је 

замијењен члан 1. Устава, који је замијењен Амандманом 

XLIV на Устав, Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни 

народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације 

учествују у вршењу власти у Републици Српској, да је тач. 5. и 

12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских 

права и слобода и образовање, да у складу са чланом 70. став 

1. тачка 2. Устава Народна скупштина доноси законе, друге 

прописе и опште акте, те да сагласно члану 38. ст. 1. Устава 

свако има право на школовање под једнаким условима.  

 Такође, Вијеће је имало у виду члан 5. став 1. алинеја 

2. Устава, према којим се уставно уређење Републике темељи 

на обезбјеђивању националних равноправности и заштити 

виталних националних интереса конститутивних народа. 

Поред тога, Вијеће је узело у обзир да је заштита виталних 

националних интереса конститутивних народа утврђена 

чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на 

Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног 

круга колективних права, као што су остваривање права 

конститутивних народа да буду адекватно заступљени у 
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законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, 

организација органа јавне власти, једнака права у процесу 

доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, њего-

вање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања и друга питања која 

би се третирала као питања од виталног националног интереса 

уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата 

конститутивних народа у Вијећу народа.  

 Разматрајући овај захтјев Вијеће је констатовало да је у 

Одлуци о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа и њеном образложењу наведено 

да Клуб делегата бошњачког народа сматра да одредбе члана 

17. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем 

образовању и васпитању представљају повреду виталног 

националног интереса бошњачког народа у смислу члана 70. 

став 6. ал. 2. и 6. Устава, због несагласности ове законске 

одредбе са чланом 38. став 1. Устава којим је свима гаран-

товано право на школовање под истим условима. Наиме, како 

се истиче у овом образложењу, прописивање из члана 17. 

наведеног закона којим се награда наставницима за изузетне 

резултате и залагање у раду именује као „Светосавска 

награда“ је дискриминирајуће према несрпском народу, у 

конкретном случају бошњачком народу, а имајући у виду 

ставове Растка Немањића, тј. Светог Саве према исламу и 

муслиманима. Надаље се истиче да су његови текстови о 

исламу постали темељ за ширење мржње према овој религији, 

те се указује на дјело „Законоправило о Мухамедовом учењу“ 

у којем се, како се наводи, на непримјерен и увредљив начин 

говори у исламу и муслиманима. С обзиром на изложено, 

Клуб делегата бошњачког народа сматра да овако значајна 

награда не може бити „награда која у свом називу преферира 
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’српског просвјетитеља’ у односу на друге народе“, као и да је 

овакво прописивање у супротности са Уставом Босне и 

Херцеговине, Уставом Републике Српске, те уставним аманд-

манима о конститутивности и равноправности народа и 

грађана у Босни и Херцеговини и Републици Српској, те 

истичу да се Бошњаци не могу идентификовати са на оваквим 

називом награде. У Одлуци се даље образлаже да Босна и 

Херцеговина и њени ентитети треба да теже мултиетичности и 

мултикултуралности, те да би општеприхватљив назив за 

заслуге просвјетних радника, који као и ученици, припадају 

различитим националностима био најадекватнији.  

 На основу наведених уставних одредаба, садржаја 

оспореног члана 17. Закона о измјенама и допунама Закона о 

средњем образовању и васпитању, те навода Клуба делегата 

бошњачког народа, Вијеће је утврдило да оспореном 

законском одредбом није повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.  

 Приликом ове оцјене Вијеће је утврдило да је у 

надлежности Народне скупштине да законом уреди дјелатност 

средњег образовања и васпитања као дјелатност од општег 

друштвеног интереса, као и да пропише друга питања у вези са 

њим, укључујући и питање награђивања наставника за 

изузетне резултате и залагање у раду. Да би се утврдило да ли 

је у овом случају дошло до повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа потребно је имати у виду садржај 

цјелокупног оспореног члана Закона, а не само назив награде 

која се наставнику додјељује. С тим у вези, Вијеће је утврдило 

да је законодавац чланом 17. Закона, између осталог, прописао 

да се избор кандидата за додјелу Светосавске награде врши 

путем јавног позива на коме могу да учествују сви кандидати 

који испуњавају услове прописане ставом 5. оспорене 

законске одредбе, као и да Комисија за додјелу Светосавске 
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награде свој приједлог министру за додјелу награде 

наставнику, заснива искључиво на испуњености поменутих 

услова, те испуњености критеријума за бодовање из става 6. 

оспорене законске одредбе. Према оцјени Вијећа поменути 

услови и критеријуми на основу којих се врши избор 

кандидата за додјелу Светосавске награде су у потпуности 

анационалне природе и никога не фаворизују, због чега је 

извјесно да се Светосавска награда додјељује наставнику за 

резултате на професионалном плану у потпуности независно 

од његових националних и вјерских одредница. У овом смислу 

Вијеће је утврдило да оспорена законска одредба не 

дискриминише и не доводи у подређен положај било који 

конститутивни народ у Републици Српској у праву на 

уживање гаранција из круга виталних националних интереса 

дефинисаним одредбама Амандмана LXXXII, којим је 

допуњен члан 70. Устава, и да је награда доступна сваком 

наставнику који испуњава прописане услове.  

 С обзиром на то да се оспореном одредбом Закона не 

даје предност било којем конститутивном народу, нити се 

прави разлике међу њима, Вијеће је оцијенило да се она 

једнако односи на све грађане Републике Српске, те ниједан 

конститутивни народ оваквим прописивањем није доведен у 

неравноправан положај у уживању права зајемчених Уставом, 

односно овом одредбом нису нарушене уставне гаранције из 

члана 5. став 1. ал. 2. Устава, према којем се уставно уређење 

темљи на обезбјеђивању националних равноправности и 

заштити виталних националних интереса.  

 Такође, Вијеће је утврдило да су неосновани наводи 

Клуба делегата бошњачког народа према којима је члан 17. 

оспореног закона у супротности са чланом 38. став 1. Устава, 

јер се оспорено прописивање не може довести у везу са 

гаранцијама из наведене уставне одредбе.  
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 Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да члан 

17. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем 

образовању и васпитању број: 02/1-021-576/20, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на Десетој редовној 

сједници сједници одржаној 18. јуна 2020. године, не 

представља повреду виталног националног интереса ниједног 

конститутивног народа, у конкретном случају бошњачког 

конститутивног народа.                

 На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци 

ове одлуке.  

 Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса 

донијело је већиним гласова, у саставу: предсједавајући Вијећа 

Амор Букић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. 

др Душко Медић и Ирена Мојовић. 

       

Број: УВ-14/20             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

7. септембар 2020. године                 Вијећа за заштиту  

                                                             виталног интереса 

                                                  Уставног суда Републике Српске 

                                                                  

                                                                 Амор Букић 
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 С обзиром на то да се оспореном одредбом Закона не 

даје предност било којем конститутивном народу, нити се 

прави разлике међу њима, она се једнако односи на све 

грађане Републике Српске, те ниједан конститутивни 

народ оваквим прописивањем није доведен у неравноправан 

положај у уживању права зајемчених Уставом, нити су 

нарушене уставне гаранције по којима се уставно уређење 

темељи на обезбјеђивању националних равноправности и 

заштити виталних националних интереса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





III

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР  
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ   

 

- Закон о платама запослених у органима управе  

 Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  

бр. 31/14, 33/14 и 116/16)                           У-86/18                 

 

- Закон о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17)                                              

                                                                     У-103/18                                                                                                                      

                                                                       У-17/19             

 

- Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)                     

                                                                          У-1/19  

                                                                        У-26/19  

                                                                        У-34/19 

                                                                        У-36/19 

                                                                        У-44/19  

                                                                        У-59/19 

 

- Закон о комуналним таксама („Службени гласник  

Републике Српске“ број 4/                         У-103/19 566 

 

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15)  

                                                                        У-40/19 

                                                                        У-90/19 

 

- Закон о инвестиционим фондовима („Службени 

 гласник Републике Српске“ бр. 92/06,  82/15 и 94/19)                           

                                                                          У-9/19 
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- Закон о финансирању послова премјера и  успостављања 

катастра непокретности  ("Службени гласник Републике 

Српске" број 20/07)                                      У-11/19 

 

- Закон о порезу на доходак („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 60/15, 5/16 и 66/18)                  У-22/19 

 

- Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 

и 66/18)                                                             У-5/19 

                                                                        У-38/19 

                                                                        У-58/19 

                                                                        У-89/19 

 

- Закон о банкама Републике Српске ("Службени гласник  

Републике Српске " бр. 4/17, 19/18 и 54/19)                                               

                                                                        У-29/19 

 

- Закон о парничном поступку ("Службени гласник  

 Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07,  

49/09 и 61/13)                                                У-54/19                                              

 

- Закон о платама запослених у основним и средњим школама 

и ђачким домовима у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 11/19 и 105/19)                                                                       

                                                                         У-28/19 

                                                                         У-33/19 

 

- Закон о адвокатури Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“  број 80/15)                    У-12/19 

 

- Закон о доприносима ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 114/17 и 112/19)                                       У-86/19 
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- Закон о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19)                                      У-37/19 

                                                                        У-41/19 

                                                                        У-43/19 

                                                                        У-47/19 

                                                                        У-51/19 

                                                                                                                      

- Закон о обавезним осигурањима у саобраћају („Службени 

гласник Републике Српске“ број 82/15)                                

                                                                        У-42/19 

 

- Закон о инспекцијама у Републици Српској 

 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10,109/12, 

117/12 и 44/16)                                              У-44/19 

 

- Закон о радио-аматеризму у Републици Српској  

  („Службени гласник Републике Српске“ број 36/19)                             

                                                                        У-66/19 

          

- Закон о нотарима („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06,  

 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 и  82/19)         

                                         

                                                                         У-48/19 

 

- Породични закон („Службени гласник Републике Српске“ 

  бр. 54/02, 41/08 и 63/14)                              У-39/19 

                                                                         У-48/19 
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- Закон о извршном поступку („Службени гласник  

Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07,  

29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18)                                                                  

                                                                         У-48/19    

 

- Закон о насљеђивању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 1/09, 55/09, 91/16 и 82/19)                                         

                                                                         У-48/19 

 

- Закон  о привредним друштвима („Службени гласник  

Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 

82/19)                                                               У-48/19 

 

- Закон о стварним правима („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15)                            

                                                                         У-48/19 

 

- Закон о премјеру и катастру непокретности  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 110/16 и 

62/18)                                                               У-48/19                                                            

 

- Закон о Привредној комори Републике Српске 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08)                                   

                                                                         У-50/19 

 

- Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 

  погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

  Републике Српске („Службени гласник Републике 

  Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12)                                                             

                                                                         У-14/19 

 



701 
 

- Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 47/17)                                                                 

                                                                         У-53/19 

  

- Закон о фискалним касама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15)                                     

                                                                         У-52/19 

 

 

- Закон о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16)                                       У-58/19 

 

- Закон о забрани дискриминације („Службени гласник 

 Босне и Херцеговине“ бр. 59/09 и 66/16)                                                      

                                                                          У-58/19 

     

- Закон о пореском систему Републике Српске  

 ("Службени гласник Републике Српске" број 62/17)                                  

                                                                           У-55/20   

                   

- Закон о полицији и унутрашњим пословима ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19)                                                                   

                                                                           У-91/19 

 

- Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

73/08 и 52/14)                                                  У-100/19 
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- Закон о судовима Републике Српске („Службени 

 гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17)                                

                                                                          У-94/19 

 

- Закон о основном васпитању и образовању  („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18, 

84/19, 35/20 и 63/20)                                       У-97/19 

          

 - Закон о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 

82/19)                                                             У-104/19  

 

- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ 

  бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89  и  „Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)                                      

                                                                        У-104/19  

 

 

АДВОКАТСКА КОМОРА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

- Одлука о висини трошкова уписа у Именик адвоката 

  Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-

01/2018 од 19. јануара 2019. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 6/19)                        У-12/19 
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ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА  

 

- Закључак о усвајању Информације у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ, број: 02/1-021-143/20, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој 

посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године                                                               

                                                                           УВ-1/20 

  

- Закључци везани за Информацију у вези антидејтонског 

дјеловања Уставног суда БиХ, број: 02/1-021-144/20, које је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на Десетој 

посебној сједници одржаној 17. фебруара 2020. године                                                               

                                                                           УВ-1/20 

 

 - Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању 

Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 

02/1-021-453/20, коју је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 

2020. године                                                    УВ-11/20 

                                                                    

- Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 

2020. годину, број: 02/1-021-454/20, коју је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на Тринаестој 

посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године                                                                     

                                                                          УВ-11/20 

 

 - Одлука о потврђивању Уредбе са законском снагом о 

измјенама и допунама Закона о посебном поступку  

експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc  

кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута  

„9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-429/20,  
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коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године                            

                                                                           УВ-3/20 

 

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

потврђивању Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Закона о посебном поступку експропријације ради 

изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и 

изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ 

број 02/1-021-430/20, коју је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на Тринаестој посебној сједници одржаној 

23. маја 2020. године                                        УВ-3/20 

 

- Одлука о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању 

 на снагу Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама 

Закона о посебном поступку експропријације ради изградње 

Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње 

дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-

021-431/20, коју је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 

2020. године                                                      УВ-3/20 

  

- Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу 

Уредбе са законском снагомо измјенама и допунама Закона о 

посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута 

Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-

пута „9. јануар“ Бањалука – Добој“ број 02/1-021-432/20,  

коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. маја 2020. године                  

                                                                             УВ-3/20 
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 

- Уредба о условима за давање сагласности 

 ЈП „Лутрија Републике Српске“ а.д. Бања Лука за 

 оснивање привредног друштва за приређивање игара  

на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/19)                     

                                                                            У-67/19   

 

- Уредба о стамбеном збрињавању породица 

 погинулих бораца и ратних војних инвалида 

 Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

 ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19)                                    

                                                                            У-68/19 

 

- Уредба о борачком додатку ("Службени гласник 

  Републике Српске" бр. 52/13, 53/14 и 6/19)                                                   

                                                                          У-109/19 

 

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ  

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

 

- Правилник о службеној легитимацији, наоружању и 

униформи чувара шума („Службени гласник Републике 

Српске“ број 13/09)                                       У-110/19 

 

- Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и 

технологија за приређивање игара на срећу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 61/19)         У-72/19 
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- Правилник о нормативима и критеријумима за финансирање 

основних школа („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

74/19 и 77/19)                                                    У-92/19 

                                                                            У-97/19 

 

- Правилник о критеријумима за расподјелу финансијских 

средстава за рад удружења за заштиту потрошача 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 33/12 и 1/16)                                                                

                                                                             У-98/19 

 

          

ОПШТИНА – ГРАД 

 

- Одлука о доношењу Регулационог плана дијела 

 централног подручја града Бања Лука  

("Службени гласник Града Бања Лука“ број 48/18)                                      

                                                                              У-13/19 

 

- Одлука о усвајању Плана парцелације и стручног 

  мишљења са урбанистичко-техничким условима 

  израђеним од стране „Пут инижињеринг„ д.о.о. Требиње,  

  број 32-03/16 од марта 2016. године, за изградњу 

  пословног објекта бензинске станице са пратећим 

  садржајима („Службени гласник Општине Билећа“ број 

5/17)                                                                        У-1/19 

 

- Одлука о усвајању Урбанистичког плана Општине 

  Котор Варош 2009-2030. година број: 01-022-143/15 

 ("Службени гласник Општине Котор Варош" број 12/15)                            

                                                                               У-26/19 
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- Одлука о усвајању измјене Урбанистичког пројекта  

 градског дијела града Угљевика ("Службени билтен 

 Општине Угљевик" број 2/19)                                                                            

                                                                             У-63/19 

 

  - Одлука о плану парцелације за урбано подручје града 

  Челинца број: 01-363-1/90 од 23.03.1990. године  

  („Службени гласник општине Челинац“ број 2/90)                                       

                                                                             У-84/19 

 

- Правилник о једнократној новчаној помоћи лицима 

  у стању ванредене социјалне потребе број: 02-12-20/18 

  („Службени билтен Општине Угљевик“ број 7/18)                                 

                                                                             У-10/19 

 

- Одлука о комуналном реду на подручју Града  

Зворник („Службени гласник Града Зворника“ број 3/18)                            

                                                                             У-17/19 

 

- Правилник о финансијској подршци породиљама  

на територији општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број 3/17                           У-19/19 

 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавног  

 предузећа „Дирекција за изградњу и развој“ д.о.о. Вишеград  

("Службени гласник Општине Вишеград“ број 13/18)                               

                                                                             У-21/19 

 

- Статут Јавног предузећа „Дирекција за  изградњу и развој“ 

д.о.о. Вишеград ("Службени гласник Општине Вишеград“ број 

13/18)                                                                   У-21/19 
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- Одлука о комуналним таксама-Тарифе комуналних  

  такси, Тарифа број 10. тачка 3. - Физичка лица и  

 самостални предузетник-Адвокатске канцеларије 

 ("Службени гласник Града Требиње" број 9/18)                                          

                                                                           У-25/19 

 

- Одлука о управљању отпадом ("Службени гласник 

 Општине Прњавор" број 16/18)                                                                  

                                                                           У-70/19 

 

- Одлука о оснивању Туристичке организације Општине Пале 

(„Службене новине Града Источно Сарајево“ бр. 10/19 и 

13/19)                                                                 У-85/19 

 

- Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним 

  таксама („Службени гласник Града Требиње“ број 12/17)                     

                                                                            У-61/19 

 

- Одлука о општим условима за производњу, испоруку и 

   коришћење топлотне енергије  ("Службени гласник Града 

  Бања Лука" бр. 2/18, 40/18 и 12/19)              У-82/19 

 

 - Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник 

   Општине Шипово“ број 13/18, 16/18 и 5/19)                                             

                                                                          У-103/19 

 

 - Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на подручју 

општине Милићи ("Службени гласник Општине Милићи" бр. 

2/17 и 9/17)                                                       У-106/19 
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- Правилник о техничким карактеристикама рачунарског 

 система за приређивање игара на срећу 

 ("Службени гласник Републике Српске" број 61/19)                                    

                                                                                У-72/19 

                                                                                У-73/19 

 

- Статут Општине Пале („Службене новине Града  

  Источно Сарајево“ бр. 17/17 и 18/17)             У-85/19 

 

- Правилник о усклађивању, овјери, евидентирању и 

  регистрацији редова вожње („Службени гласник  

  Општине Прњавор“ бр. 33/17)                         У-53/19 

 

 

ПРЕДУЗЕЋА, ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

 

- Статут Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике 

Српске“ а.д. Соколац („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 37/17 и 39/19)                                                У-107/19 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ  

 

- Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне 

заштите Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 47/18)                                                У-5/19 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у области  

локалне самоуправе Републике Српске ("Службени  

гласник Републике Српске“ бр. 20/17 и 85/18)                                               

                                                                                У-24/19 
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- Посебни колективни уговор за запослене у области 

 локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске"  

бр. 97/16 и 32/18)                                                 У-18/19 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и 

 систематизацији радних мјеста у Основном суду у  

 Градишци број 072-0-Су-18-00 1048 од 4. септембра 2018. 

године и број 072-0-Су-19-000 321 од 27. марта 2019. године                                

                                                                                У-3/19 

 

- Правилник о јединственим правилима и  

 процедури јавне конкуренције за запошљавање и  

 постављење државних службеника („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15)                                                

                                                                               У-35/19 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  

 радних мјеста Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Србац 

 број: 1779/17 од 28.06.2017. године                  У-55/19 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

  радних мјеста "Необас" д.о.о. Бања Лука број: 134-1/16  

  од 18. фебруара 2016. године                             У-8/19 

 

- Правилник о јединственим правилима и 

  процедури јавне конкуренције за запошљавање и 

  постављење државних службеника („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15)                                                  

                                                                               У-83/19 
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- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  

радних мјеста „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука  

број: ПР ПС-УК-04, верзија 3.00                    У-100/18 

 

- Одлукa о ступању на снагу Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста „ОПТИМА 

Група“ д.о.о. Бања Лука број: 9256/18 од 2. новембра 2018. 

године                                                                У-100/18 

 

-Колективни уговора Предузећа за поштански саобраћај 

Републике Српске а.д. Бањалука број: 1-975/17 од 20. марта 

2017. године                                                        У-62/19 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и  

  систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу  

  шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  

  број: НО-12/19 од 15. фебруара 2019. године                                               

                                                                            У-107/19 

 

- Правилник о поступку избора, именовања и разрјешења 

декана организационих јединица Универзитета у Источном 

Сарајеву број 01-C-183-XXIX/14 од 10. јуна 2014. године                               

                                                                            У-102/19 

 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника 

 о поступку избора, именовања и разрјешења декана 

 организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву 

 број 01-С-7622-1-VII/15 од 24. децембра 2015. године                     

                                                                            У-102/19 
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- Правилник о допуни Правилника о поступку избора, 

именовања и разрјешења декана организационих јединица 

Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-6-1-XLI/18 од 

25. јануара 2018. године                                     У-102/19 

 

 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и пословању 

  јавних тужилаштава Републике Српске ("Службени 

  гласник Републике Српске" број 47/19)                                                             

                                                                               У-57/19 

 

СУДОВИ 

- Смјернице Окружног и Основног суда у Бијељини за 

поступање у парничном поступку, донесене у марту 2019. 

године.                                                                   У-46/19 

 


