
УСТАВНИ СУД 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б  И  Л  Т  Е  Н 

 

21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БAЊA ЛУКА, 2017 

 



2 

 

 

Б И Л Т Е Н 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

 

БРОЈ: 21/2016. 

 

 

Издавач 

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 11 

 

 

 

ЗА ИЗДАВАЧА 

Мр Џерард Селман, предсједник 

Уставног суда Републике Српске 

 

 

 

Припремио и уредио: 

Мр Љубомир Ожеговић, секретар  

Уставног суда Републике Српске 

 

 

Лектор 

Милорад Телебак 

 

 

Коректор 

Мр Љубомир Ожеговић, секретар  

Уставног суда Републике Српске 

 

 

Штампа 

 

------------------ 

--------------------  

 

 

За штампарију 

 

------------------------------------- 

 

 

Тираж 

200 примјерака 

 

 

 



3 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

УСТАВНИ СУД 
БАЊА ЛУКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б И Л Т Е Н 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

 

21/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БAЊA ЛУКА, 2017. 

 



4 

 

САДРЖАЈ 
 

 

НАПОМЕНЕ ................................................................................................................................... 

 

 
  I 

 
ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

 

 

Рјешење број: У-72/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Одлука број: У-79/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Одлука број: У-80/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-85/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Одлука број: У-96/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-104/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Одлука број: У-59/15 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 .................................................  

 

Одлука број: У-27/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

Издвојено мишљење судије академик проф. др Снежане Савић     ............................  

Издвојено мишљење судије Ирене Мојовић      ............................................................ 

 

Одлука број: У-63/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  
 

Одлука број: У-83/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-88/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-97/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  



5 

 

Рјешење број: У-98/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

 

Одлука број: У-102/14 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

 

Одлука број: У-41/15 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 .................................................  

 

Одлука број: У-57/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-94/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-103/14 oд 30. марта 2016. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" ..................... 

Одлука број: У-105/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-106/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-75/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

Издвојено мишљење судије Ирене Мојовић                   .............................................. 
 

Одлука број: У-87/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-90/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-93/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-101/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-108/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-110/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-2/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-3/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  



6 

 

 

Рјешење број: У-33/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-68/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 .................................................  

 

Одлука број: У-6/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 .................................................  

 

Одлука број: У-16/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-19/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 .................................................  

 

Одлука број: У-11/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-20/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55 /16 .................................................  

 

Рјешење број: У-21/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Одлука број: У-26/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-29/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Одлука број: У-35/15 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Одлука број: У-42/16 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 .................................................  

 

Одлука број: У-18/15 oд 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 .................................................  

 

Одлука број: У-22/15 oд 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-24/15 oд 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 .................................................  

 

Одлука број: У-27/15 oд 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-28/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  



7 

 

 

Рјешење број: У-30/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-45/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  

 

Одлука број: У-50/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-51/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-63/15 oд 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 .................................................  

 

Одлука број: У-10/15 oд 28. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 85/16 .................................................  

 

Одлука број: У-42/15 oд 28. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 85/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-47/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-49/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

 Одлука број: У-53/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

Одлука број: У-56/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

 Одлука број: У-58/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

 Одлука број: У-69/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-85/15 oд 26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-37/15 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: У-52/15 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: У-60/15 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  



8 

 

 

Рјешење број: У-66/15 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

Издвојено мишљење судије Ирене Мојовић ................................................................ 
 

Одлука број: У-2/16 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Рјешење број: У-5/16 oд 30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

Издвојено мишљење судије Ирене Мојовић              .................................................... 
 

Одлука број: У-8/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Рјешење број: У-13/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Одлука број: У-25/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Одлука број: У-32/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

Издвојено мишљење судије академик проф. др Снежане Савић ............................... 
 

Одлука број: У-65/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Рјешење број: У-71/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Рјешење број: У-75/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Рјешење број: У-79/15 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Рјешење број: У-15/16 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

Одлука број: У-17/16 oд 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 .................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

II 

 

ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ 

 

 

Рјешење број: УВ-1/16 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 7/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-2/16 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 20/16 .................................................  
 

Одлука број: УВ-3/16 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 38/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-4/16 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 53/16 .................................................  

 

Рјешење број: УВ-5/16 oд 22. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-6/16 oд 11. августа 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 .................................................  
 

Одлука број: УВ-7/16 oд 11. августа 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 .................................................  
 

Одлука број: УВ-8/16 oд 11. августа 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 .................................................  
 

Одлука број: УВ-9/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  
 

Одлука број: УВ-10/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-11/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-12/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-13/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-14/16 oд 22. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 112/16 .................................................  

 

Одлука број: УВ-15/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 .................................................  
 



10 

 

 

III 

 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ................................................................................... 

 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА ............................................................. 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ................................................................................................................. 

 

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ ...................................................................... 

  

ОПШТИНА – ГРАД ................................................................................................................................... 

 

АКТИ ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА................................................................... 

   

РАДНИ ОДНОСИ ..................................................................................................................................... 

 

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ ........................................................................................................... ............................ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

НАПОМЕНЕ 

 

 

 Билтен Уставног суда Републике Српске је службено гласило које се редовно 

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

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

уставносудска пракса овога Суда.  

 

 Садржину Билтена број 21 опредијелио је, као и до сада, рад и одлуке Уставног 

суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса при Уставном суду које 

су донесене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године. Овај Билтен, дакле, 

из практичних и једним дијелом и финансијских разлога, не представља компилацију 

свих одлука које је Уставни суд Републике Српске донио у наведеном периоду. У 

складу са досадашњом праксом, он садржи само оне одлуке које, због своје 

специфичности, указују на ставове и принципе којима се руководи Суд у своме 

одлучивању.  

 

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

које је Уставни суд имао у раду у току 2016. године односио на оцјењивање уставности 

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

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

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

простора, имовинско-правних односа, комуналних услуга итд. 

 

 Значајну 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 виталног 

националног интереса конститутивних народа у 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 2017. године 
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Рјешење 

                                                                              Број: У-72/14 oд 27. јануара 2016. године 

                                                             "Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

 

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

Српске, члана 37. став 1. тачка а,  члана 40. став 5. и  члана 61. став 1. тачка г) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2016. године,  д о н и о  ј е  

  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 4, члана 12, 

члана 20. став 1. тачка г) и тачка д) и члана 33. став 1. Закона о држављанству 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 59/14). 

           

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Клуб Бошњака у Вијећу народа Републике Српске дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 

4, члана 12, члана 20. став 1. тачка г) и тачка д) и члана 33. став 1. Закона о 

држављанству Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 59/14) (у 

даљем тексту: Закон). У иницијативи је наведено да оспорени чланови Закона нису у 

складу са Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске, Законом о 

држављанству Босне и Херцеговине и међународним конвенцијама. Образлажући 

наведено, давалац иницијативе истиче да је оспорена одредба члана 4. Закона 

дискриминаторска, да није у складу са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине и да је у 

директној супротности са чланом 3. Закона о држављанству Босне и Херцеговине. 

Такође, сматрају да прописивање оспореним чланом 12. представља  неједнакост пред 

законом једнаке категорије лица и наводе да према овој одредби брачни друг, 

држављанин Републике Српске који има страно држављанство, може стећи 

држављанство Републике Српске битно лакше него брачни друг држављанин 

Републике Српске који је апатрид. Оспорени члан 20. став 1.  тачка г) и тачка д), по 

мишљењу даваоца иницијативе, у колизији је са одредбом члана 27. Закона о 

држављанству Босне и Херцеговине, а да је оспорени члан 33. став 1. несагласан са 

чланом 31. став (2) истог закона, односно да због прописивања као у овом  члану може 

доћи до неслагања око тога да ли је  и када је одлука која се тиче држављанства ступила 

на снагу. Поред наведеног, у иницијативи се истиче да оспорени закон није у 

сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, са чланом  I/7. Устава Босне и 

Херцеговине и чланом II/4, у вези са чланом II/3. м) Устава Босне и Херцеговине. 

Наведено образлажу интенцијом уставотворца да се у односу на уставне гаранције из 

наведених чланова Устава Босне и Херцеговине заштити стечено држављанство Босне 

и Херцеговине, односно да нико не може бити лишен држављанства Босне и 

Херцеговине или ентитета због расе, пола, језика, вјере, политичког или другог 

мишљења или било којег другог статуса. Указујући на садржај чл. 2. и 15. Универзалне 

декларације о људским правима, чл. 14. и 17. Европске конвенције о заштити људских 
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права и основних слобода и Европске конвенције о држављанству, давалац иницијативе 

предлаже да Суд утврди да оспорени чланови Закона нису у сагласности са Уставом 

Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске и Законом о држављанству Босне и 

Херцеговине.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на наводе из иницијативе, 

поред осталог,  истиче се да давалац иницијативе погрешно тумачи Устав Републике 

Српске и да Уставни суд није надлежан да оцјењује усаглашеност оспорених одредби 

Закона са Уставом Босне и Херцеговине, нити да пореди ове одредбе са одредбама 

Закона о држављанству Босне и Херцеговине. Поред тога, наводе да се, због 

пропуштања даваоца иницијативе да понуди аргументе о наводном кршењу одредаба о 

људским правима, како Устава  Босне и Херцеговине и Устава Републике Српске, тако 

и одредаба међународних прописа, иницијативом износи неслагање са концептом и 

садржајем не само оспорених одредаба Закона већ и самог законског концепта у 

цјелини. Такође, у вези с тим истичу да давалац  иницијативе није навео на који начин 

су на територији Републике Српске повријеђена права Бошњака који нису њени 

држављани него држављани Федерације Босне и Херцеговине, нити је образложена 

тврдња да не уживају иста права и заштиту тих права на територији  Републике Српске. 

Наводећи  уставни основ за доношљење Закона, у одговору се истиче да се овај закон 

једнако односи на све адресате, односно да се  примјењује на све субјекте у поступку 

стицања и престанка држављанства Републике Српске, те да законодавац није изашао 

изван наведеног уставног оквира. Исто тако, у односу на  наводе из иницијативе о 

неусаглашености оспореног члана Закона са чланом 10. Устава, истичу да је оспореним 

законским рјешењем осигурана Уставом гарантована једнакост и равноправност у 

реализацији законом признатих права и обавеза и то за категорије адресата  који се 

налазе у истим или сличним правним ситуацијама. С обзиром на наведено, као и 

мишљење да се овом иницијативом злоупотребљава право покретања иницијативе у 

политичке сврхе, односно да је Закон чије одредбе су оспорене у потпуности у складу 

са Уставом Републике Српске, предлажу да Уставни суд не прихвати дату иницијативу.  

 

Оспореном одредбом члана 4. Закона прописано је да сви држављани Републике 

Српске уживају иста људска права и основне слободе утврђене Уставом Босне и 

Херцеговине и Уставом Републике Српске, као и заштиту тих права на територији 

Републике Српске. Одредбом члана 12. у оспореном ставу (1) овог закона прописано је  

да брачни супружник држављанина Републике Српске који је страни држављанин може 

стећи држављанство Републике Српске под сљедећим условима: а) да је брак трајао 

најмање пет година прије подношења захтјева и да још траје у вријеме подношења 

захтјева; б) да му престане раније држављанство прије стицања држављанства 

Републике Српске, осим ако се не предвиђа другачије билатералним споразумом 

закљученим између Босне и Херцеговине и друге државе, који је одобрила 

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине у складу са чланом IV 4. д) Устава 

Босне и Херцеговине, с тим да се престанак ранијег држављанства не захтијева ако то 

није дозвољено или се не може разумно захтијевати; в) да има одобрен стални боравак 

на територији Републике Српске и г) да не представља пријетње по безбједност Босне и 

Херцеговине и Републике Српске. Чланом 20. Закона, у оспореним тачкама г) и д), 

прописано је  да држављанину Републике Српске који живи на територији Републике 

Српске може бити одобрен отпуст из држављанства Републике Српске на основу 

захтјева за отпуст, уз одговарајуће приложене документе којима доказује да је измирио  

имовинско-правне обавезе из брачних и родитељских односа према лицима која имају 

пребивалиште на територији Републике Српске и да се против њега у Републици 
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Српској не води кривични поступак за кривична дјела у складу са Кривичним законом 

Републике Српске или, ако је осуђен на казну затвора у Републици Српској, да је ту 

казну издржао. У оспореном ставу (1) члана 33. Закона прописано је да се све одлуке о 

стицању, односно престанку држављанства Републике Српске, осим одлука из чл. 6, 7, 

8, 9, 10, 29, 30,  37,  38. и 39. овог закона, обавезно достављају Министарству цивилних 

послова Босне и Херцеговине у року од 21 дан од дана њиховог доношења и те одлуке 

ступају на снагу 60 дана након достављања  Министарству цивилних послова Босне и 

Херцеговине.   

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба Закона, Суд је, прије 

свега, имао у виду Амандман XLVII на члан 6. Уставa Републике Српске којим је 

утврђено да грађани Републике имају држављанство Републике Српске, као и одредбу 

члана 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, којом је утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Такође, Суд је имао у виду и 

члан 10. Устава, којим је утврђено да су грађани равноправни у слободама, правима и 

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

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

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

или друго лично својство. Поред наведеног, у конкретном случају, релевантна је и 

одредба члана  115. став 1. тачка 1. Устава Републике Српске, којом је између осталог 

утврђено да  Уставни суд Републике Српске одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом.  

 

Поред оспорених, Суд  је имао у виду и одредбе Закона којим је прописано: да 

се овим законом уређују начин, услови и поступак за стицање и престанак 

држављанства Републике Српске (члан 1); да су сви држављани Републике Српске 

самим тим и држављани Босне и Херцеговине,  да лицима којима престаје 

држављанство Републике Српске истовремено престаје и држављанство Босне и 

Херцеговине, осим ако не стекну држављанство Федерације Босне и Херцеговине, и да 

држављанима Републике Српске којима је престало држављанство Босне и 

Херцеговине истовремено престаје и држављанство Републике Српске (члан 2); 

уколико Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине установи  да одлуке из 

става 1. члана 33. Закона нису у складу са  Законом о држављанству Босне и 

Херцеговине, предмет се враћа надлежном органу власти Републике Српске (члан 33. 

став 2) и ако након поновног разматрања настане спор између надлежних органа власти 

ентитета и  Босне и Херцеговине, предмет се обавезно упућује Уставном суду Босне и 

Херцеговине, у складу са чланом VI (3) Устава  Босне и Херцеговине на коначну 

одлуку (члан 33. став 3). 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба члана 4, члана 12, члана 

20. став 1.  тачка г) и тачка д) и члана 33. став 1. Закона, Суд је  имао у виду и принципе 

међународног права о држављанству, односно најзначајније изворе у погледу ових 

принципа, Универзалну декларацију о људским правима из 1948. године, Европску 

конвенцију о заштити људских права и основних слобода и Европску конвенцију о 

држављанству. Универзална декларација о људским правима прокламује да су свакоме 

доступна сва  права и слободе наведене у овој декларацији без разлике било које врсте, 

као што су раса,  боја, пол, језик,  религија, политичко и друго мишљење, национално 

или социјално поријекло, имовина, рођење или неко други статус и да се никаква 

разлика не смије правити на основу политичког, правног или међународног статуса 
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државе или територија којима нека особа припада, било да се ради о независној 

територији, територији под старатељством,  несамоуправној територији, или територији 

који се налази под ма којим другим ограничењима суверенитета  (члан 2) и да свако 

има право на држављанство, те да нико не смије самовољно бити лишен свог 

држављанства, нити права да промијени држављанство (члан 15). Такође, у оцјењивању 

оспорених одредаба, Суд је имао у виду и забрану дискриминације и забрану 

злоупотребе права из чланова 14. и 17. Европске конвенције о заштити људских права и 

основних слобода те, принцип да свака држава треба да одреди по свом властитом 

праву ко су њени држављани, на који се позива члан 3. Европске конвенције о 

држављанству.  

 

Полазећи од наведеног, те имајући у виду своје уставне надлежности, Суд је 

оцјењивао уставност оспорених одредаба Закона првенствено у односу на релевантне 

одредбе Устава Републике Српске. Наиме, у односу на оспоравање одредаба члана 4, 

члана 12, члана 20. став 1. тачка г) и тачка д) и члана 33. став 1. Закона и позивање на 

наводна права која заинтересованим лицима припадају позивом на наведене одредбе 

Устава Босне и Херцеговине и Закона о држављанству Босне и Херцеговине, Суд је 

оцијенио да, према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд може оцјењивати 

сагласност закона, других прописа и општих аката са Уставом, због чега је, сагласно 

члану 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да иницијативу у том дијелу не 

прихвати. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредаба, Суд је, 

имајући у виду да се разлози њиховог оспоравања своде на тврдње да Закон није у 

сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, односно да су оспорене одредбе 

дискриминаторске, оцијенио да су ове одредбе у сагласности  са наведеним  одредбама 

Устава и са  наведеним принципима и правилима Универзалне декларације о људским 

правима, Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода и 

Европске конвенције о држављанству. Наиме, прописивање: да сви држављани 

Републике Српске уживају иста људска права и основне слободе утврђене Уставом 

Босне и Херцеговине и Уставом Републике Српске; да брачни супружник држављанина 

Републике Српске који је страни држављанин може стећи држављанство Републике 

Српске под одређеним условима, а да држављанину Републике Српске који живи на 

територији Републике Српске може бити одобрен отпуст из држављанства Републике 

Српске на основу захтјева за отпуст, уз одговарајуће приложене документе којима 

доказује да је измирио  имовинско-правне обавезе из брачних и родитељских односа 

према лицима која имају пребивалиште на територији Републике Српске и да се против 

њега у Републици Српској не води кривични поступак за кривична дјела у складу са 

Кривичним законом Републике Српске или, ако је осуђен на казну затвора у Републици 

Српској, да је ту казну издржао, те да се, све одлуке о стицању, односно престанку 

држављанства Републике Српске, осим одлука из чл. 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 37, 38. и 39. 

овог закона, обавезно достављају Министарству цивилних послова Босне и 

Херцеговине у року од 21 дан од дана њиховог доношења и да те одлуке ступају на 

снагу 60 дана након достављања Министарству цивилних послова Босне и 

Херцеговине, по оцјени Суда, у сагласности је са уставним начелом о равноправности и 

једнакости грађана, јер се ове одредбе, као и Закон у цјелини, једнако односи на све 

грађане Републике, односно једнако се примјењује на све субјекте у поступку стицања 

и престанка држављанства Републике Српске. Такође, наведене одредбе нису 

несагласне ни принципу да свако има право на држављанство, те да нико не смије 
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самовољно бити лишен свог држављанства, нити права да промијени држављанство, 

као ни правилу о искључивом  праву државе да према свом сопственом праву одреди ко 

су њени држављани. Поред тога, Уставни суд није надлежан да оцјењује оправданост и 

правичност разлога због којих је законодавац предвидио наведене услове за стицање 

држављанства Републике Српске брачног супружника држављанина Републике Српске 

који је страни држављанин, као ни прописане могућности одобравања отпуста из 

држављанства Републике Српске држављанину Републике Српске који живи на 

територији Републике Српске, јер су то питања из домена законодавне политике, коју 

креира законодавац приликом доношења закона. 

 

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

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

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

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

покретању поступка. 

 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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: У-72/14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  

  27. јануар 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                             

                                                                                 Мр Џерард Селман  

       

                                                                                                       
 

                                                                  

 

 

 

 

Уставни суд није надлежан да оцјењује оправданост и правичност разлога 

због којих је законодавац предвидио услове за стицање држављанства Републике 

Српске брачног супружника држављанина Републике Српске који је страни 

држављанин, као ни прописане могућности одобравања отпуста из држављанства 

Републике Српске држављанину Републике Српске који живи на територији 

Републике Српске, јер су то питања из домена законодавне политике, коју креира 

законодавац приликом доношења закона. 
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Одлука  

Број: У-79/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

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 27. јануара 2016. 

године, д о н и о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

Утврђује се да Одлука о доношењу Плана парцелације за изградњу 

обилазнице ‒ измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ 

Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“ број 5/14), није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13 и 106/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Група грађана (Драго Вујановић, Мирко Чолић, Жељко Стијак, Рајко Поповић, 

Момир Грбић), становника улице Ранка Шипке из Костајнице, дала је Уставном суду 

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

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу Плана парцелације за 

изградњу обилазнице ‒ измјештања дијела трасе магистралног пута М14  (Костајница ‒ 

Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“ број 5/14), коју је донијела Скупштина општине Костајница на 

сједници одржаној 3. јуна 2014. године. У иницијативи се истиче да је Скупштина 

општине Костајница, прије усвајања оспорене Одлуке, донијела Одлуку о изради плана 

парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела трасе магистралног пута М14 

(Костајница-Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница ‒ по 

скраћеном поступку („Службени гласник општине Костајница“ број 3/14), а затим, на 

сједници одржаној 29. маја 2014. године, Одлуку о измјени и допуни Одлуке о изради 

плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела трасе магистралног пута 

М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница број 

01-022-40/14 од 28. марта 2014. године, која је објављена у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ број 5/14 од 11. јуна 2014. године. Како је оспорена Одлука 

донесена четири дана након усвајања Одлуке о измјени и допуни Одлуке о изради 

плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела трасе магистралног пута 

М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница, 

дакле прије њеног ступања на снагу, то иста, сматра давалац иницијативе, није 

донесена сагласно одредбама члана 109. Устава Републике Српске, као и одредбама 

члана 40. став 4, члана 46. став 1, члана 47. ст. 1. и 3. и члана 48. ст. 1, 4. и 6. Закона о 

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

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни Суд је на сједници одржаној 25. 

новембра 2014. године рјешењем покренуо поступак за оцјену уставности и 

законитости Одлуке о доношењу Плана парцелације за изградњу обилазнице ‒ 
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измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз 

Републику Српску, општина Костајница („Службени гласник општине Костајница“ 

број 5/14).  

 

 У одговору Скупштине општине Костајница на рјешење о покретању поступка 

се истиче да је у току 2013. године постојала озбиљна ситуација са поплавама, те је 

изложен поступак припреме и доношења оспорене Одлуке. Наиме, Скупштина 

општине Костајница је донијела Одлуку о изради Плана парцелације за изградњу трасе 

магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница (по скраћеном поступку) на сједници одржаној 28. марта 2014. 

године, а након тога, на сједници одржаној 29. маја 2014. године, Одлуку о измјени и 

допуни Одлуке о изради плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела 

трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница број: 01-022-40/14 од 28. марта 2014. године, тј. претварању 

скраћеног поступка у редован поступак документа просторног уређења и тиме 

обезбиједила услове за провођење истог. Наглашено је да је јавна расправа о Нацрту 

предметног плана трајала од 14. априла до 29. маја 2014. године у просторијама 

Носиоца припреме и Носиоца израде предметног плана, те просторијама кина "Козара" 

у Костајници, о чему су, како је наведено, јавност и грађани обавијештени на законом 

прописан начин. Скупштина општине Костајница је донијела, на сједници одржаној 3. 

јуна 2014. године, Одлуку о доношењу Плана парцелације за изградњу обилазнице ‒ 

измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз 

Републику Српску, општина Костајница. Уз то, доносилац оспореног акта, позивајући 

се на ванредне околности усљед поплава, тврди да се рокови објављивања поменутих 

аката из оправданих разлога нису могли уобзирити, те да сматрају да су наводи даваоца 

иницијативе, када су у питању чланови савјета и стручна расправа, неосновани. Сходно 

наведеном, сматрају да није дошло повреде одредбе члана 108. став 2. Устава 

Републике Српске. 

       

Одлуку о доношењу Плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања 

дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику 

Српску, општина Костајница донијела је Скупштина општине Костајница, на основу 

члана 50. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“ бр. 12/05 и 1/07) и која је објављена у „Службеном гласнику 

општине Костајница“ број 5/14 од 11. јуна 2014. године.   

 

Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина општине Костајница на сједници 

одржаној 3. јуна 2014. године, утврђено је: да се доноси План парцелације за изградњу 

обилазнице‒измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница и да су границе простора који је 

обухваћен Планом парцелације одређене у графичком дијелу елабората Плана (тачка I), 

да се елаборат Плана састоји од текстуалног и графичког дијела, те је побројано од чега 

се састоје текстуални и графички дио (тачка II), да је елаборат Плана, саставни дио ове 

одлуке (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид код општинског органа 

управе надлежног за послове просторног уређења, те да ће се овај орган старати за 

провођење ове одлуке (тачке IV i V) и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“ (тачка VI). 
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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, уређује и обезбјеђује 

коришћење градског грађевинског земљишта (члан 102. став 1. тачка 1. и 3), да прописи 

и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2), као и да 

закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 

објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније 

ступе на снагу, те да се прије ступања на снагу закони, други прописи и општи акти 

државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу (члан 109).  

Сагласно наведеном уставном овлашћењу Законом о локалној самоуправи 

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

најважније надлежности скупштине општине, међу којим је и да доноси одлуке и друга 

општа акта и даје њихово аутентично тумачење, развојне, просторне и урбанистичке 

планове и програме, као и спроведбене планове (члан 30. став 1. алинеја 2, 5. и 7).   

 

Поред тога, Суд је утврдио да је Законом о уређeњу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13 и 106/15) уређен систем просторног 

планирања и уређења простора, грађевинско земљиште и грађење објеката (у даљем 

тексту: Закон). Одредбама члана 25. став 4. тачка д) и ст. 8, 9. и 10) Закона је прописано 

да је план парцелације спроведбени, односно техничко‒регулативни документ 

просторног уређења на основу којег се дефинишу услови за пројектовање и извођење 

објеката, на плански период од десет година који се дефинише одлуком о приступању 

изради, измјени или допуни документа просторног уређења, те да је, сходно члану 26. 

тачка б) подтачка 7) Закона, доношење истог 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 инфраструктуре. Чланом 37. овог закона је прописано кад 

се и за које просторне цјелине доноси план парцелације прописане садржине, који 

дефинише концепт организације простора и поступак парцелације, критеријуме за 

формирање парцела, услове коришћења и уређења парцела, услове изградње објеката и 

друго (став 1. до 5), док план парцелације који се израђује за подручја и зоне дуж ауто-

путева, магистралних и регионалних путева представља посебну врсту плана 

парцелације, приликом чије израде је потребно поштовати општа и посебна правила 

(став 6. и 7). Скупштина јединице локалне самоуправе, сходно члану 38. став 2. овог 

закона, доноси просторни план јединице локалне самоуправе, урбанистички план, 

планове посебног подручја јединице локалне самоуправе и спроведбене документе 

просторног уређења јединице локалне самоуправе.  

Одредбама члана 40. Закона је прописано: да одлуку о приступању изради, 

односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна 

скупштина (став 1), која садржи: а) врсту документа просторног уређења чијој се 

изради, односно измјени или допуни приступа, б) границе подручја за које се документ 

доноси, односно мијења, в) период за који се утврђују, процјењују или израчунавају 

плански параметри, г) смјернице за израду, измјeну или допуну документа, д) рок 

израде, ђ) садржај планског акта, е) одредбе о јавној расправи и јавном увиду, ж) начин 

осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа просторног уређења, з) 

носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног 

уређења и и) друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ 

доноси (став 3), да се одлуком о приступању изради регулационог плана или 

урбанистичког пројекта може утврдити забрана грађења за нову изградњу на простору 

или дијелу простора за који се израђује спроведбени документ просторног уређења, 
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само ако је плански период постојећег плана истекао или ако је у супротности са 

планом вишег реда, а најдуже на период од три године од доношења одлуке (став 4), те 

да је носилац припреме документа просторног уређења дужан да одлуку о изради, 

односно измјени или допуни документа просторног урбанистичког и зонинг плана са 

основним графичким приказом подручја планирања достави министарству у року од 15 

дана од дана доношења одлуке (став 5), а које у истом року од дана пријема одлуке, 

носиоцу припреме даје инструкције за израду документа просторног уређења ради 

обезбјеђења међусобне усаглашености докумената – ако је она потребна (став 6), у 

супротном сматра се да исте нису потребне (став 7), да се одлуку о приступању изради, 

односно измјени или допуни документа просторног уређења доставља надлежном 

републичком урбанистичко-грађевинском инспектору (став 8) и да се ова одлука 

објављује у "Службеном гласнику Републике Српске“, односно службеном гласнику 

јединице локалне самоуправе (став 9). 

Према члану 43. Закона, 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 (став 1), који прати израду документа просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја 

територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси и то у погледу 

рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа 

са документима просторног уређења који представљају основу за његову израду, као и 

усаглашеност документа са одредбама овог закона и другим прописима заснованим на 

закону (став 2), да се савјет плана формира у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

одлуке из члана 40. овог закона о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа, на рок док се тај документ не донесе (став 3) и да његови чланови не могу 

бити лица која на било који начин учествују у изради документа просторног уређења 

(став 4). Носилац припреме, према члану 46. Закона, прије утврђивања нацрта, разматра 

преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се 

обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правних лица из члана 42. 

став 3. овог закона (став 1) најкасније седам дана прије расправе, са изводима из 

преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (став 2), док се на стручној 

расправи разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета плана и 

представника позваних организација (став 3), а носилац израде разматра примједбе, 

мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења уграђује у нацрт документа 

просторног уређења с којим почиње јавна расправа (став 4). 

 

Чланом 47. Закона је прописано да надлежна скупштина на приједлог носиоца 

припреме утврђује нацрт документа просторног уређења, мјесто, вријеме и начин 

излагања истог на јавни увид (став 1), чије трајање се утврђује одлуком из члана 40. 

овог закона и који трајање најмање 30 дана за сва документа просторног уређења, о 

чему носилац припреме води рачуна, зависно од значаја и специфичности документа 

просторног уређења, (став 2), да се јавност и власници непокретности на подручју за 

које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом 

одређене садржине који се објављује у најмање два средства јавног информисања 

најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног 

увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа просторног уређења на 

јавни увид (став 3. и 4) и да се на основу прикупљених приједлога, примједби и 

сугестија заинтересованих лица припрема мишљење о нацрту документа и доставља 

носиоцу израде (став 6).  
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Одредбама члана 48. Закона прописана је обавеза носиоца израде да размотри 

све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављeни током јавног увида и прије 

утврђивања приједлога документа просторног уређења и према њима заузме став, те да 

образложен став у писменој форми достави носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Овакав став носиоца израде 

разматра се на јавној расправи, за коју се објављује јавни позив у најмање једном 

дневном листу доступном на територији Републике три дана прије и на дан одржавања, 

на коју се позивају представници носиоца припреме, носиоца израде, органа и правних 

лица, те чланови савјета плана. 

Према члану 50. Закона, након поменуте расправе носилац припреме утврђује 

приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са расправе најдуже 

у року од 30 дана, док је чланом 51. став 2. прописано да се Просторни план подручја за 

посебне намјене Републике Српске, 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.    

 

Суд је, такође, констатовао да је Правилником о изради и доношењу докумената 

просторног уређења по скраћеном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

број 69/13) регулисано да се одлуком о приступању изради документа просторног 

уређења по скраћеном поступку дефинише начин припреме, израде и доношења 

документа просторног уређења по скраћеном поступку, тако да се изостављају, 

мијењају или скраћују поједине фазе припреме, израде и доношења документа 

просторног уређења прописане Законом о уређењу простора и грађењу, као и да 

припрема, израда и доношење документа просторног уређења по скраћеном поступку 

може обухватити све или неке од појединачних поступака дефинисаних овим 

правилником (члан 5). Носилац припреме документа просторног уређења по скраћеном 

поступку из надлежности јединице локалне самоуправе је орган управе надлежан за 

послове уређења простора или други орган или организација које одлуком скупштина 

јединице локалне самоуправе одреди (члан 6) и који је дужан да, у року од три дана од 

дана доношења, одлуку достави Министарству за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију, које ће у року од седам дана од дана пријема исте носиоцу припреме дати 

инструкције за израду документа просторног уређења по скраћеном поступку, уколико 

су потребне (члан 7). Прије израде нацрта документа просторног уређења није обавезна 

израда преднацрта документа (члан 10). Надлежна скупштина није обавезна именовати 

савјет плана (члан 11). Јавни увид у нацрт документа просторног уређења траје 15 дана 

од дана излагања документа на јавни увид (члан 12), док се јавност о мјесту, трајању и 

начину јавног увида у нацрт документа просторног уређења обавјештава објављивањем 

огласа осам дана прије почетка јавног увида, у најмање два средства јавног 

информисања (члан 13). Орган или организација од којих је у току израде плана, према 

Закону, потребно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења, достављају 

носиоцу припреме своје мишљење у року од седам дана од пријема захтјева, а у 

супротном се сматра да је дато позитивно мишљење на нацрт (члан 14). По окончању 

јавног увида у нацрт документа просторног уређења носилац израде разматра 

примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени и на основу свог става, без 

упућивања нацрта на усвајање надлежној скупштини, утврђује приједлог документа 

просторног уређења који носилац припреме доставља надлежној скупштини на 

усвајање (члан 15), чиме се садржај документа просторног уређења поједностављује до 
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основних елемената прописаних законом и прописом о садржају, начину израде и 

доношења документа просторног уређења (члан 16).   

 

Увидом у достављену документацију Суд је утврдио да је поступак доношења 

оспорене Одлуке текао на сљедећи начин: доношењу оспорене одлуке претходило је 

доношење Одлуке о изради плана парцелације за изградњу обилазнице ‒ измјештања 

дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику 

Српску, општина Костајница ‒ по скраћеном поступку („Службени гласник општине 

Костајница“ број 3/14), коју је донијела Скупштина општине Костајница, на основу 

члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13) и члана 56. Статута општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“ бр. 12/05 и 1/07). Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина 

општине Костајница на сједници одржаној 28. марта 2014. године, утврђено је: да се 

приступа изради плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела трасе 

магистралног пута М14 (Костајница‒Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница (у даљем тексту: План) и да су границе простора који је обухваћен 

Планом одређене у графичком дијелу Плана, те да обухват из претходног става није 

дефинитиван и може претрпјети одређене корекције, а коначне границе дефинисаће се 

приликом израде Плана (тачка I),  да је, у смислу члана 40. став 3. тачка в) Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 

106/15), плански период 10 година (тачка II), да се за израду плана дефинишу сљедеће 

смјернице: План израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о изради и доношењу докумената просторног уређења по скраћеном 

поступку, те другим прописима из посебних области релевантних за планирање и 

уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, телекомуникације, 

заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних добара, пољопривредног и шумског земљишта и 

других елемената животне средине и др.), да је приликом израде Плана потребно 

водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним циљевима просторног развоја, 

те да је носилац израде обавезан обезбиједити усаглашеност Плана у току његове 

израде са документом просторног уређења сусједног подручја, документом просторног 

уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим планским документом 

најближег претходног нивоа (тачка III), с обзиром на то да ће се План радити по 

процедури скраћеног поступка, није неопходно именовати савјет Плана и није обавезна 

израда Преднацрта плана, док се Нацрт плана израђује у року од 60 дана од закључења 

уговора о изради Плана и испуњења услова који уговором буду одређени, јавни увид у 

нацрт документа просторног уређења траје 15 дана од дана излагања документа на 

јавни увид. Приједлог Плана ће утврдити носилац припреме Плана и начелник у року 

од 30 дана  од дана одржавања јавне расправе из члана 48. став 5. Закона о уређњу 

простора и грађењу (тачка IV), да је садржај Плана начелно одређен чланом 37. истог 

закона, а детаљније одредбама Правилника о изради и доношењу докумената 

просторног уређења по скраћеном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

број 69/13) ‒ чл. 10. до 16. (тачка V), да на приједлог носиоца припреме Плана 

Скупштина општине утврђује Нацрт плана и мјесто, вријеме и начин његовог излагања 

на јавни увид, у трајању од 15 дана, у просторијама носиоца припреме и носиоца израде 

Плана и у објекту кина "Козара", о чему ће се јавност обавијестити огласом објављеним 

у средствима јавног информисања осам дана прије почетка јавног увида, те је носилац 

израде обавезан размотрити све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени 

током јавног увида и да прије утврђивања Приједлога плана о њима заузме свој став 

који у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су доставила 
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своје приједлоге, примједбе и мишљења, те се исти разматра на јавној расправи. У 

складу са закључцима утврђеним на стручној расправи, носилац припреме Плана и 

начелник општине утврдиће Приједлог плана и доставити га Скупштини општине на 

усвајање (тачка VI), да ће се средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог 

доношења обезбиједити на основу Споразума Општине, ЈП "Путеви РС" и Владе 

Републике Српске (тачка VII), да је носилац припреме Плана Општинска управа 

општине Костајница ‒ Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове, док ће се 

носилац израде Плана одредити у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (тачка 

VIII) и да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“ (тачка IX).  

 

Цитирана одлука је измијењена и допуњена Одлуком о измјени и допуни Одлуке 

о изради плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела трасе 

магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница број: 01-022-40/14 од 28. марта 2014. године, коју је, такође, 

донијела Скупштина општине Костајница, на основу члана 37. и 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) и члана 56. 

Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ бр. 12/05 и 

1/07), која је објављена у „Службеном гласнику општине Костајница“ број 5/14 од 11. 

јуна 2014. године, као и оспорени акт. Овом одлуком, коју је Скупштина општине 

Костајница усвојила на сједници одржаној 29. маја 2014. године је утврђено: да се тачка 

IV Одлуке о изради плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања дијела 

трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, 

општина Костајница број: 01-022-40/14 од 28. марта 2014. године мијења и гласи: "С 

обзиром на то да ће се План радити по редовној процедури, формира се Савјет Плана у 

саставу: 1) Тања Деветак, дипл. правник, 2) Љубиша Бошчанин, дипл. инж. грађ., 3) 

Зоран Кос, дипл. инж. електро, 4) Славка Вујасин, правник, 5) Мирсад Ковачевић, 

грађевински пословођа, те да се Нацрт плана израђује у року од 60 дана од закључења 

уговора о изради Плана и испуњења услова који уговором буду одређени, да јавни увид 

у нацрт документа просторног уређења траје 30 дана од дана излагања документа на 

јавни увид (уважавајући период по претходној одлуци) и да ће Приједлог плана 

утврдити носилац припреме Плана и начелник у року од 30 дана  од дана одржавања 

јавне расправе из члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу" (тачка I), да 

се тачка V мијења и гласи: "Садржај Плана начелно је одређен чланом 37. истог закона" 

(тачка II), да се тачка VI мијења и гласи: "На приједлог носиоца припреме Плана 

Скупштина општине утврђује Нацрт плана, мјесто, вријеме и начин његовог излагања 

на јавни увид, у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца припреме и носиоца израде 

Плана и у објекту кина "Козара", о чему ће се јавност обавијестити огласом објављеним 

у средствима јавног информисања осам дана прије почетка јавног увида. Носилац 

израде је обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања Приједлога плана о њима заузме 

свој став који у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. Став носиоца израде Плана о 

примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на јавној расправи. У складу са 

закључцима утврђеним на стручној расправи, одржаној у складу са чланом 48. Закона о 

уређењу простора и грађењу,  носилац припреме Плана и начелник општине утврдиће 

Приједлог плана и доставити га Скупштини општине на усвајање. За израду Плана 

дефинишу се сљедеће смјернице: План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о изради и доношењу докумената просторног 

уређења по скраћеном поступку, те другим прописима из посебних области 
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релевантних за планирање и уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом и 

енергијом, телекомуникације, заштита од природних непогода и техничких инцидената, 

заштита ваздуха, воде, тла, природних вриједности, културних добара, пољопривредног 

и шумског земљишта и других елемената животне средине и др.), да је приликом 

израде Плана потребно водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним 

циљевима просторног развоја, те да је носилац израде обавезан обезбиједити 

усаглашеност Плана у току његове израде са документом просторног уређења сусједног 

подручја, документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности 

са важећим планским документом најближег претходног нивоа" (тачка III).  

Остале тачке Одлуке остају на снази. Усвајањем ове одлуке предвиђени 

скраћени поступак се претвара у редовни, те се све проведене радње по скраћеном 

поступку усклађују са редовним поступком (тачка IV, иако ју је доносилац акта 

грешком означио као тачку VI).  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Костајница“ (тачка V, иако ју је доносилац акта, такође, грешком 

означио као тачку VII). 

  

Надаље, обавјештење о јавном увиду у План парцелације за изградњу 

обилазнице‒ измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница ‒ по скраћеном поступку је 

објављено у ЈП "Центар за спорт, туризам, информисање, културу и образовање" д.о.о. 

Костајница, којим је утврђено да излагање Плана траје 15 дана почев од 14. априла 

2014. године, док је ЈП "Радио" Костајница, између осталих, позван да присуствује 

стручној расправи о Нацрту плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања 

дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику 

Српску, која ће се одржати 30. маја 2014. године.  

 

Стручна расправа o Нацрту предметног плана парцелације је одржана 30. маја 

2014. године, на којој су присуствовали предлагач, обрађивач, те представници Одсјека 

за просторно уређење, грађење, комуналне и стамбене послове, Одсјека за 

пољопривреду, КП "Комунално", "Електра" Костајница, "Радио"Костајница, Телекома, 

Државне граничне службе, одређена поименично наведена лица и радни тим "Роутинг" 

д.о.о. Бања Лука. Приликом презентације Нацрта плана парцелације и планског 

рјешења саобраћајнице ‒ предвиђене изградње обилазнице, истакнуто је: да се тиме 

постиже растерећење граничног прелаза, односно саобраћајне гужве и преусмјеравање 

третних возила и да је исто било предвиђено Урбанистчким планом Босанске 

Костајнице из 1984. године. За ову фазу обухват парцелације је од потока Тавија 

источно од бензинске пумпе "Нестро-Петрол" (према Козарској Дубици), формиран у 

складу са идејним рјешењем тј. 4,70 ха неизграђеног терена, рађено детаљно 

ажурирање подлоге, те је простор подијељен на 5 парцела, гдје је при изградњи 

коришћена власничка струтура, док су парцеле у складу са техничким рјешењем. У 

неизграђеном дијелу је планиран спој са улицом Ранка Шипке како би се остварила 

несметана комуникација, која би се код каменолома слијепо завршавала. Предвиђена 

обилазница представља одбрана од изливања воде, јер је знатно виша од постојеће коте 

терена, при чему се однос постојећих домаћинстава не мијења, док би заштитне 

баријере били звучни панели, ограде у складу са простором на којем се налазе и 

потпорни зидови као стабилизација терена, те уколико дође до реализације овог 

пројекта требало би уклонити 635 м2 постојећих ограда и један грађевински објекат. 

Простор около је замишљен као парковска површина, тј. зелене зоне у складу са 
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техничким рјешењем. У хидротехничком смислу, планиран је оборински колектор са 

трасе обилазнице и остављена је могућност инфраструктуре за гасовод.  

 

У току трајања јавног увида пристигле су четири примједбе и једно мишљење, 

који су достављени носиоцу израде плана, те су на основу прихваћених примједби 

извршене корекције планских рјешења. Примједбе су поднијели: 1) Милан Чолић, ул. 

Ранка Шипке ‒ Костајница, састављену као службена забиљешка од 20. маја 2014. 

године, да се не слаже са трасом пута и да сматра да би се исти могао измјестити даље 

од кућа, тј. на територију Републике Хрватске. Ова примједба није прихваћена од 

стране носиоца израде плана, јер уз исту није документовано власништво, као ни 

прецизна локација о којој давалац примједбе говори, те да планирана обилазница 

представља саобраћајну инфраструктуру од виталног значаја за општину Костајница и 

да је такође од републичког значаја, те да је тако позиционирана да, у складу са 

усвојеним обухватом, на сјеверозападној страни у највећој мјери граничи са 

Републиком Хрватском, а у источном дијелу се, на излазу из Костајнице, спаја са 

постојећом трасом магистралног пута. Планирана траса ће имати улогу постојећег 

магистралног пута, а улица Ранка Шипке губи досадашњи карактер и постаје слијепа 

улица, па ће постојећи објекти остати у истом односу према магистралном путу. Уз то, 

носиоцу израде нису предочене могућности евентуалне сарадње са Републиком 

Хрватском и извођењу трасе кроз њену територију, а не постоји ни задани обухват, на 

што носилац израде овог акта не може дати одговор; 2) Мирко Чолић, ул. Ранка Шипке 

– Костајница, састављена као службена забиљешка од 14. маја 2014. године, да се не 

слаже са трасом пута јер исти прелази преко његове баште и да би се ова траса могла 

измјестити даље од кућа, тј. на територију Републике Хрватске, која такође није 

прихваћена од стране носиоца израде плана, уз исти одговор као и на претходну 

примједбу; 3) Драго Вујановић, ул. Ранка Шипке – Костајница, јер сматра да дио 

будуће обилазнице угрожава његов породично-стамбени објекат и да се, по његовом 

мишљењу, траса може измјестити према ријеци Уни и да домаћинства тако не би била 

угрожена, коју носилац израде није прихватио, уз дјелимично исти одговор, те истакао 

да је неопходно направити виши насип на знатно вишој коти од постојеће, како би се 

обилазница изградила и самим тим осигурала постојећа домаћинства и пољопривредно 

земљиште у случају изливања ријеке Уне; 4) Славко Аврамовић је дао одређену 

констатацију у односу на планирано рјешење, коју носилац израде није додатно 

разматрао; и мишљење М:тел-а и које је дјелимично прихваћено, па је новим 

приједлогом омогућено да траса оптичког кабла не иде испод путног појаса 

магистралног пута, већ се налази на коридору истог ради лакшег одржавања и 

коришћења, док ће се детаљним урбанистичко-техничким условима утврдити њена 

прецизна позиција и однос према окружењу, уз опаску да на нивоу овог документа није 

могуће прописати обавезу плаћања трошкова измјештања, као и осталих радњи везаних 

за реализацију планских рјешења, па то није додатно разматрано. Уз то, представница 

М:тел-а је тражила да се Општина као инвеститор обрати М:тел-у захтјевом за 

измјештање оптичког кабла, док представник "Електра" Костајница, на предметни 

план, није имао примједби, а представник КП "Комунално" је истакао да се помјерају 

водоводне, а не канализационе инсталације и  мишљење да планско рјешење за улицу 

Ранка Шипке да буде слијепа улица није одговарајуће, јер иста мора бити проходна, те 

је истакао да је поток Тавија приликом поплаве опаснији од ријеке Уне, пошто блокира 

мост и прекида комуникацију са селом, па предлаже да се уз ову улицу изгради 

парарелни пут. На стручној расправи је наглашено да је овакво техничко рјешење 

предвиђено због безбједности саобраћаја, јер на кратком растојању не могу бити два 
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прикључка, али да се техничком документацијом може предвидјети алтернативни 

прикључак, те да је формирање раскрснице неизводљиво.   

 

Полазећи од цитираних уставних и законских одредби, Суд је оцјенио да 

оспорена Одлука о доношењу Плана парцелације за изградњу обилазнице‒измјештања 

дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику 

Српску, општина Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број 5/14) није 

донесена на начин и по поступку који је прописан Законом о уређењу простора и 

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

 

Одлуку о измјени и допуни Одлуке о изради плана парцелације за изградњу 

обилазнице ‒ измјештања дијела трасе магистралног пута М14 (Костајница-Козарска 

Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница број: 01-022-40/14 од 28. марта 

2014. године, Скупштина општине Костајница је донијела на сједници одржаној 29. 

маја 2014. године и објавила је у „Службеном гласнику општине Костајница“ број 5/14 

од 11. јуна 2014. године. Ова одлука, према тачки V (коју ју је доносилац акта грешком 

означио као тачку VII), ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Костајница“ тј. 19. јуна 2014. године.  

 

Међутим, прије њеног ступања на снагу Скупштина општине Костајница је на 

сједници одржаној 3. јуна 2014. године донијела Одлуку о доношењу Плана 

парцелације за изградњу обилазнице ‒ измјештања дијела трасе магистралног пута М14 

(Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз Републику Српску, општина Костајница и ову 

одлуку објавила у истом „Службеном гласнику“, па је и она ступила на снагу 19. јуна 

2014. године. Дакле, Одлука о доношењу Плана парцелације је донесена прије ступања 

на снагу Одлуке о измјени и допуни Одлуке о изради плана парцелације, чиме је дошло 

до повреде одредби чл. 37. ст. 6. и 7. чл. 40. став 9. Закона о уређењу простора и 

грађењу. План парцелације, који се израђује за подручје и зоне, у конкретном случају, 

дуж магистралног и регионалних путева, представља посебну врсту плана парцелације, 

приликом чије израде је потребно поштовати законом прописана општа и посебна 

правила, а ова одлука се објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе, 

и сагласно уставном принципу из члана 109. Устава, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања.  

 

На основу наведеног, имајући у виду принцип владавине права, као и да је Суд 

утврдио да оспорена одлука није донесена сагласно закону, дошло је и до повреде 

члана 108. Устава 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, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

 

Број: У-79/14                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

27. јануар 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                 

                                                      Мр Џерард Селман  
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 Оспорени подзаконски општи акт није у складу са уставним принципом 

уставности и законитости с обзиром на то да није донесен на начин и по 

поступку који је прописан Законом о уређењу простора и грађењу. 
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Одлука 

Број: У-80/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2016. 

године, донио је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 4, 5, 7. и 8. Закона о 

остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица („Службени 

гласник Републике Српске“ број 63/14).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење пензионера Републике Српске, заступано по Ради Ракуљу, 

предсједнику Удружења, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности Закона о остваривању права на старосну 

пензију професионалних војних лица („Службени гласник Републике Српске“ број 

63/14). У приједлогу се наводи да су оспореним законом прописани повољнији услови 

за стицање права на старосну пензију професионалних војних лица у служби у 

Оружаним снагама Босне и Херцеговине у односу на остале грађане, адресате Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 

134/11). Допуном приједлога предлагач прецизира да одредбе чл. 4, 5, 7. и 8. оспореног 

закона нису у сагласности са чл. 5. и 10. Устава, као и да су норме ових чланова Закона 

неусклађене са корелативним нормама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

Предлагач сматра да оспорено прописивање доводи у неравноправан положај, при 

остваривању права на старосну пензију, поједине категорије професионалних војих 

лица, међусобно, али да у нарочито неравноправан положај, у односу према поменутим 

категоријама, доводи грађане који своја права остварују у складу са Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању. Исто тако, предлагач сматра да одлука 

Предсједништва БиХ не може бити основ за стицање права на пензију, због чега је 

оспорени члан 7. Закона у супротности са Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању, који предметни основ не прописује. Истиче се, такође, да начин одређивања 

висине старосне пензије предвиђен оспореним чланом 8, није у сагласности са начином 

који је, у овом смислу, предвидио Закон о пензијском и инвалидском осигурању. С 

обзиром на наведено, предлагач тражи да Суд оцијени да ли је оспорено законско 

нормирање у складу са чланом 5. Устава, пропуштајући, међутим, да конкретизује 

наводе о повреди ове уставне одредбе, као и то да ли је ово законско нормирање у 

складу са чланом 10. Устава.  

 

У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је у надлежности легислативне власти да самостално уреди услове 

за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања, те да могуће другачије 

регулисање предметне материје није уставноправно релевантно. Доносилац оспореног 

закона такође наводи да је у обавези законодавца да права и обавезе одређених 

истоврсних или сличних група регулише на другачији начин, ако се оваквим 

поступањем исправљају постојеће неједнакости међу њима или за то постоје други 
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оправдани разлози, а да Уставни суд није надлежан да оцјењује да ли је законодавно 

овлашћење требало искористити на другачији начин. Истиче се да оспореним 

прописивањем законодавац није угрозио начела солидарности и узајамности на којима 

је заснован систем пензијског и инвалидског осигурања, те предлаже да Суд одбије 

предметни приједлог. 

   

Оспореним одредбама Закона о остваривању права на старосну пензију 

професионалних војних лица („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) 

прописано је: да  подофицир има право на старосну пензију када наврши 50 година 

живота, 30 година пензијског стажа и најмање седам година непрекидне професионалне 

војне службе у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, те да изузетно од става 1. овог 

члана, подофицир са најмање седам година непрекидне професионалне војне службе у 

Оружаним снагама има право на старосну пензију када наврши 40 година пензијског 

стажа (члан 4); да официр има право на старосну пензију када наврши 55 година 

живота, 30 година пензијског стажа и најмање десет година непрекидне професионалне 

војне службе у Оружаним снагама, а да изузетно од става 1. овог члана, официр са 

најмање десет година непрекидне професионалне војне службе у Оружаним снагама 

има право на старосну пензију када наврши 40 година пензијског стажа (члан 5); да 

генерал којем је професионална војна служба престала према одлуци Предсједништва 

БиХ има право на старосну пензију без обзира на године живота и укупан пензијски 

стаж (члан 7); да се, ради одређивања висине старосне пензије професионалног војног 

лица, лични коефицијент одређује од годишњих личних коефицијената за посљедњих 

пет година професионалне војне службе, не рачунајући годину остваривања права на 

пензију (члан 8). 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредаба Суд је имао у 

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

гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима; обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

интереса конститутивних народа;  социјалној правди;  владавини права;  тржишној 

привреди;  вишестраначком систему;  парламентарној демократији и подјели власти;  

слободним изборима;  локалној самоуправи;  заштити права етничких група и других 

мањина, као и да је чланом 10. утврђено да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство. Исто тако, Суд је имао у виду да је 

чланом 49. ставови 1. и 2. Устава, утврђено да се слободе и права остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уставом предвиђено да се услови 

за остваривање појединих од њих утврђују законом, док се законом може прописати 

начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање, као и 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. 

 

Суд је, такође, узео у обзир да се Законом о остваривању права на старосну 

пензију професионалних војних лица („Службени гласник Републике Српске“ број 

63/14) уређује остваривање права на старосну пензију професионалних војних лица којa 

су обавезно осигуранa на пензијско и инвалидско осигурање у Републици Српској 

(члан 1); да су професионална војна лица војници, подофицири, официри и генерали, те 
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да право на старосну пензију има професионално војно лице након престанка службе, 

уколико није постало осигураник у обавезном или добровољном осигурању према 

пропису којим је уређена област пензијског и инвалидског осигурања (члан 2); да 

војник има право на старосну пензију у складу са прописом који уређује област 

пензијског и инвалидског осигурања (члан 3); да се средства за исплату пензије у 

комплетном износу, остварене у складу са овим законом, Фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање Републике Српске обезбјеђују из буџета Републике Српске, као 

и да исплата средстава за пензију у смислу става 1. овог члана траје док корисник 

пензије не испуни услове за старосну пензију у погледу година живота, у складу са 

прописом који уређује област пензијског и инвалидског осигурања, те да се након 

испуњења услова из става 2. овог члана, примјењују одредбе прописа који уређује 

област пензијског и инвалидског осигурања, које се односе на средства по основу 

обавеза Републике Српске (члан 9); да се на питања која нису уређена овим законом 

примјењују одредбе прописа којим је уређена област пензијског и инвалидског 

осигурања (члан 10). 

 

Узимајући у обзир Уставом утврђене републичке ингеренције као и карактер и 

природу одредаба Закона о остваривању права на старосну пензију професионалних 

војних лица („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14), Суд је утврдио да је 

законодавац, прописујући као оспореним одредбама чл. 4, 5, 7. и 8, регулисао у складу 

са начелом равноправности из члана 10. Устава, што је у служби провођења уставног 

принципа заштите људских права и слобода, те гаранције социјалне правде (члан 5. 

став 1. ал. 1. и 3). Имајући у виду да уставни принцип равноправности подразумијева 

једнакост у правима, али не и једнакост у условима под којима се поједина права 

остварују, Суд је утврдио да оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона не ускраћују, 

појединим адресатима из категорије професионалних војних лица, Уставом зајемчена 

права, већ утврђују услове за остваривање ових права. Услови прописани предметним 

члановима се, према оцјени Суда, једнако односе на све адресате Закона који се налазе 

у истим или истоврсним правним ситуацијама, те, стога, у контексту остваривања права 

на старосну пензију, нису уставноправно основани наводи о међусобној неједнакости 

припадника ове категорије.  

Суд је, исто тако, утврдио да наводи сходно којима су прописивањем оспорених 

чл. 4, 5, 7. и 8. Закона у неравноправан положај, у односу на професионална војна лица, 

доведена лица која права и обавезе остварују на основу Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању, нису од уставноправног значаја, јер начело равноправности у 

остваривању права и обавеза није апсолутног карактера, а могуће га је сагледати 

искључиво у оквиру истих категорија субјеката права. Приједлогом се, напротив, у 

исти контекст стављају адресати различитих закона, који, притом, припадају потпуно 

различитим категоријама субјеката права, који се налазе у потпуно различитим 

правним ситуацијама, а своја права из и по основу социјалног осигурања црпе из 

другачијих основа.  

Надаље, Устав не познаје ограничења у погледу надлежности законодавца да 

посебним законима, у овом случају Законом о остваривању права на старосну пензију 

професионалних војних лица, а на темељу општег принципа, регулише права по основу 

социјалног осигурања, па тиме и право на старосну пензију за поједине категорије, и то 

на начин различит од оног коришћеног у Закону о пензијском и инвалидском 

осигурању. Од значаја је, притом, да ли је остваривање појединих права која су 

предвиђена општим прописима обезбијеђено и категоријама на које се примјењују 

посебни прописи и то тако да сва лица у тој категорији, која се налазе у истој 

ситуацији, право остварују на исти начин. Оспореним прописивањем је, према оцјени 
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Суда, у складу са начелом социјалне правде, законодавац обезбиједио институционални 

оквир за отклањање околности које су онемогућавале равноправност професионалних 

војних лица која су се, у погледу остваривања права на старосну пензију, нашла у 

фактичком неједнаком положају у односу на остале грађане. Регулисање односа по 

основу социјалног осигурања, па тиме и права на пензију је, у овом контексту, предмет 

законодавне политике, чија оправданост, према члану 115. Устава, није у домену 

уставносудске контроле.  

 

Исто тако, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да цијени међусобну 

усаглашеност одредаба различитих закона, те тако ни усаглашеност оспорених 

одредаба Закона о остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица 

са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, с обзиром на то да се ради о 

прописима исте правне снаге. 

 

Надаље, с обзиром на пропуштање предлагача да прецизира наводе о повреди 

уставних принципа из члана 5, те имајући у виду да је овом одлуком коначно одлучено 

о заснованости оспореног нормирања на члану 5. став 1. ал. 1. и 3. Устава, као и да се 

остале уставне гаранције из предметног члана не могу довести у контекст предмета 

регулисања оспорених чланова Закона, Суд није разматрао усаглашеност законског 

регулисања са тим гаранцијама. 

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.  

 

Ову одлуку 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: У-80/14                                ПРЕДСЈЕДНИК    

27. јануар 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд није надлежан да цијени међусобну усаглашеност одредаба 

различитих закона, па тако ни усаглашеност оспорених одредаба Закона o 

остваривању права на старосну пензију професионалних војних лица са Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању, с обзиром на то да се ради о прописима исте 

правне снаге. 
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Рјешење 

Број: У-85/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

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 27. јануара 2016. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Рјешења Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине 

Лакташи број: 03-568-80/04 од 2. марта 2004. године, Рјешења Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09 од 8. октобра 2009. 

године, Закључка Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине Лакташи 

број: 03-568-309/09 од 17. маја 2012. године, Закључка Одјељења за борачко-

инвалидску заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09 од 25. маја 2012. 

године и Рјешења Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за 

управне послове Билећа, број: 03/4-568-225/12 од 26. јуна 2013. године.    

        

О б р а з л о ж е њ е  

 

Стојан Јошић из Великог Блашка ‒ Слатина дао је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу, означену као тужба, за покретање поступка 

за оцјену уставности и законитости Рјешења Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

општине Лакташи број: 03-568-80/04 од 2. марта 2004. године, Рјешења Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09 од 8. октобра 2009. 

године, Закључка Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине Лакташи број: 

03-568-309/09 од 17. маја 2012. године, Закључка Одјељења за борачко ‒ инвалидску 

заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09 од 25. маја 2012. године и Рјешења 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за управне послове 

Билећа, број: 03/4-568-225/12 од 26. јуна 2013. године. Давалац иницијативе сматра да 

је доношењем наведених акта дошло до грубог кршења његових уставних права, не 

наводећи којих, и одредби Закона о општем управном поступку, без навођења истих. 

Такође, мишљења је да Одјељење за борачко-инвалидску заштиту општине Лакташи 

оспореним Закључком број: 03-568-309/09 од 17. маја 2012. године о исправци грешке 

није могло мијењати правоснажно Рјешење овог одјељења број: 03-568-309/09 од 8. 

октобра 2009. године, којим му је признато својство борца пете групе, у својство борца 

седме групе, чиме му је измијењен и обим права утврђен основним рјешењем, те да му 

је истовремено одузето и право на жалбу. С обзиром на то да је, како се наводи, 

учињена битна повреда одредаба Закона о општем управном поступку, давалац 

иницијативе тражи да овај суд поништи оспорено Рјешење и закључке и предмет врати 

првостепеном органу на поновно одлучивање.        

 

Оспореним Рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине 

Лакташи број: 03-568-80/04 од 2. марта 2004. године даваоцу иницијативе је признато 

својство борца I категорије, јер је у ЈНА, односно ВРС, у вријеме ратног стања и 

непосредне ратне опасности провео 49 мјесеци и 2 дана, од тога у зони борбених 

дејстава 48 мјесеци. 
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Оспореним Рјешењем Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине 

Лакташи број: 03-568-309/09 од 8. октобра 2009. године даваоцу иницијативе је 

признато својство борца пете групе, јер је у ЈНА и ВРС у вријеме рата и ратног стања 

провео 49 мјесеци и 2 дана, а од тога у зони борбених ништа мјесеци. Овим рјешењем 

се замјењује Рјешење број: 03-568-80/04 од 2. марта 2004. године.   

Оспореним Закључком Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине 

Лакташи број: 03-568-309/09 од 17. маја 2012. године, у диспозитиву рјешења овог 

одјељења број: 03-568-309/09 од 8. октобра 2009. године, којим је у поступку превођења 

рјешења о категоризацији даваоца иницијативе признато својство борца седме групе, 

погрешно је уписана ријеч пете умјесто седме, па се овим наведена грешка исправља.  

Оспореним Закључком Одјељења за борачко-инвалидску заштиту општине 

Лакташи број: 03-568-309/09 од 25. маја 2012. године жалба даваоца иницијативе je 

одбачена као неблаговремена.  

Оспореним Рјешењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, 

Одјељење за управне послове Билећа, број: 03/4-568-225/12 од 26. јуна 2013. године 

жалба даваоца иницијативе је одбијена као неоснована. 

 Према члану 115. став 1. и 2. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о 

сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са 

Уставом и законом.  

Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката, Суд је утврдио да 

оспорена рјешења и закључци немају карактер општих правних аката чију уставност и 

законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то 

да се, у конкретном случају, ради о појединачним актима који се односе на 

индивидуално одређен субјект и на конкретну правну ситуацију, 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), због ненадлежности није прихватио дату 

иницијативу. 

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 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: У-85/14                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

27. јануар 2016. године                                                               УСТАВНОГ СУДА 

                

                           Mр Џерард Селман 

 

 

 Уставни суд због своје ненадлежности не прихвата иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости када оспорени акт 

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

уставносудска нормативна контрола. 
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Одлука 

Број: У-96/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

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

члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јануара 2016. 

године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о условима за производњу и стављање у промет 

сјемена за осјемењавање говеда у Републици Српској број: 04/1-012-2-2101/14 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 87/14) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске, Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 118/08) и Законом о ветеринарству у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12).   

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Интервет“ д.о.о. Бијељина, које заступа Адвокатска канцеларија Стевановић 

Весне из Бијељине, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: 

Суд) приједлог за оцјену уставности и законитости тачака I, II, III и IV Одлуке о 

условима за производњу и стављање у промет сјемена за осјемењавање говеда у 

Републици Српској број: 04/1-012-2-2101/14 од 25. септембра 2014. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 87/14), коју је донијела Влада Републике Српске. У 

приједлогу се истиче да искључиво министарства, као републички органи управе, могу, 

у форми правилника или упутстава, прописивати услове под којима се може обављати 

одређена дјелатност, због чега је Влада, нормирајући као у оспореној тачки I Одлуке, 

прекорачила своја овлашћења, те регулисала предметну материју супротно члану 43. 

став 3. Закона о Влади („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) и члану 69. 

Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 

74/10 и 56/10). Предлагач, исто тако, сматра да је регулисање из тачке II Одлуке, према 

коме сјеме за осјемењавање говеда које се производи и ставља у промет у Републици 

Српској мора бити произведено, обрађено и складиштено искључиво у центрима за 

вјештачко осјемењавање, у суротности са чланом 33. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12), који ову 

врсту дјелатности дозвољава и организацијама које испуњавају ветеринарске услове и 

које су регистроване код Министарства. Такође, истиче се да је, због давања 

ексклузивитета на производњу, обраду и складиштење сјемена овим центрима, 

прописивање из тачке III Одлуке супротно нормирању из чланова 32. и 33. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској, као и гаранцијама из члана 10. Устава, те 

гаранцијама из тач. 1. до 3. Амандмана LVII на Устав којим је допуњено  Поглавље о 

људским правима и основним слободама (у приједлогу означено као члан 49. став 4. 

Устава), и члана 52. став 2. Устава, будући да омогућава монополистички положај 

„Ветеринарско-сточарском центру“ а.д. Бања Лука, као једином центру за вјештачко 

осјемењавање у Републици Српској. Надаље, према схватању предлагача, Влада је 

нормирајући као у тачки IV Одлуке поступала супротно члану 43. став 3. Закона о 

Влади, јер је неовлашћено утврдила услове за осјемењавање говеда увозним сјеменом, 

будући да предметни услови, како се истиче, морају бити утврђени подзаконским 
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актима друге врсте. Влада је, такође, без основаности у закону регулисала питање 

услова увоза сјемена, и то позивајући се на чланове 32. и 33. Закона о ветеринарству 

који не уређују ову материју, што су све, у смислу члана 10. став 1. Закона о управним 

споровима, додатни разлози за незаконитост Одлуке. Предлагач, исто тако, сматра да 

подтачке 1. и 2. тачке IV Одлуке омогућавају једностраност при одлучивању о увозу 

сјеменског материјала, јер је исти могућ уз стручно мишљење ресорног министарства 

које се даје на основу извјештаја комисије именоване од стране ресорног министра. 

Сходно наведеном, истиче се да је оспорена тачка IV у супротности са одредбама 

Закона о ветеринарству и члана 193. став 1. Закона о општем управном поступку. 

Резимирајући, предлагач прецизира изнесене захтјеве уже него у напријед изложеном, 

те тако од Суда тражи да утврди: да оспорена одлука није у складу са Уставом; да тачка 

I Одлуке није у складу са чланом 43. став 3. Закона о Влади, и чланом 69. Закона о 

републичкој управи; да тачке II и III нису у складу са члановима 32. и 33. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској; да тачка IV није у складу са Законом о општем 

управном поступку Републике Српске, те захтијева да Суд обавеже Владу Републике 

Српске да предлагачу надокнади трошкове овог поступка.  

 

У одговору на приједлог који је доставила Влада наводи се да је, у складу са 

својим уставним и законским овлашћењима, а с циљем заштите потрошача, Влада 

донијела оспорену одлуку као мјеру спречавања пласирања неадекватног генетског 

материјала. Наглашава се да је, у складу са чланом 33. став 3, а у вези са ставом 1. овог 

члана Закона о ветеринарству у Републици Српској, ресорни министар донио 

Правилник о условима за производњу, складиштење и пласирање на тржиште сјемена, 

јајних ћелија и ембриона приплодних животиња и начина вођења евиденција којим су 

додатно разрађене одредбе члана 33. Закона као и одредбе оспорене одлуке. Истиче се 

да је предметним правилником предвиђено да све ветеринарске организације које 

испуњавају прописане услове могу да обављају производњу и промет сјемена говеда. 

Имајући у виду прописивање из Правилника који, како се наводи, разрађује одредбе 

оспорене одлуке, Влада сматра да све организације имају једнаке могућности за 

обављање релевантне дјелатности. С обзиром на изложено предлаже се да Суд обије 

приједлог за оцјену уставности и законитости тачака I, II, III и IV Одлуке о условима за 

производњу и стављање у промет сјемена за осјемењавање говеда у Републици Српској.  

 

Одлуку о условима за производњу и стављање у промет сјемена за осјемењавање 

говеда у Републици Српској број: 04/1-012-2-2101/14 донијела је, 25. септембра 2014. 

године, Влада Републике Српске на основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), а у вези са чл. 32. и 33. 

Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 42/08 и 6/12).  

 

Оспореним одредбама Одлуке утврђено је да: Одлука прописује услове под 

којима се може производити и стављати у промет произведено и увезено сјеме за 

осјемењавање говеда у Републици Српској (тачка I); сјеме за осјемењавање говеда које 

се производи и ставља у промет у Републици Српској обавезно испуњава сљедеће 

ветеринарско-здравствене и узгојно-селекцијске циљеве: да је произведено, обрађено и 

складиштено у центрима за вјештачко осјемењавање који испуњавају прописане 

ветеринарско-санитарне услове и имају рјешење о испуњености услова за рад 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и да је произведено од 

расплодњака (бикова) раса домаћих говеда чији је здравствени статус у складу са 

ветеринарским прописима и да је задовољило узгојне и селекцијске циљеве у 
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говедарству и одговара својим особинама (тачка II); сјеме за осјемењивање говеда могу 

производити и стављати у промет у Републици Српској искључиво регистровани 

центри за вјештачко осјемењавање за чији рад је одобрење издало Министарство на 

основу Закона о ветеринарству у Републици Српској (тачка III); осјемењавање говеда у 

Републици Српској може се вршити и увозним сјеменом уз претходно испуњене 

сљедеће услове: да је увезено на основу рјешења Канцеларије за ветеринарство Босне и 

Херцеговине, те да је прибављено стручно мишљење Министарства о неопходности 

увоза таквог сјемена, које издаје на основу извјештаја комисије, коју формира министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и да се сјеме тражених карактеристика 

не производи или не може произвести у Републици Српској, те да је произведено у 

центрима за производњу сјемена за осјемењавање говеда чији је рад усклађен са 

прописима Европске уније и да по својим генетским карактеристикама одговара расном 

саставу у говедарству и осигуирава унапређивање генетског потенцијала говеда (тачка 

IV). 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одлуке Суд је имао 

у виду одредбе Устава Републике Српске којима је утврђено: да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, уставност и законитост, правни положај предузећа и 

других организација, њихових удружења и комора, основне циљеве и правце 

привредног, научног, технолошког, развоја, развоја пољопривреде и села, политику и 

мере за усмеравање развоја, организацију, надлежности и рад државних органа, (тач. 4, 

6, 8. и 10. 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), 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). Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава Републике Српске, у 

односу на које предлагач оспорава одредбе предметне одлуке, утврђено: да су грађани 

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

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

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да је Поглавље 

о људским правима и основним слободама допуњено тач. 1. до 3. Амандмана LVII на 

Устав, којима је утврђено да се у случају различитости у одредабама о правима и 

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

оне одредбе које су за појединца повољније, као и да се одредбе чланова 10, 21, 30, 32, 

33, 34, 38. и 43. Устава о правима и слободама грађана третирају као одредбе о 

људским правима и основним слободама и односе се на све, а не само на грађане, док 

ће се одредбе чланова 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28. и 30. Устава о правима и слободама 

остварити у складу са одговарајућим одредбама чланова 8. до 11. Европске конвенције 

о заштити људских права и основних слобода; да су забрањени монополи (члан 52. став 

2). 

 

Суд је имао у виду да је Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/08) предвиђено да ће Влада донијети пропис из 

надлежности министарства, ако министарство и други републички орган управе није 

донио пропис из своје надлежности, а недоношење прописа би могло изазвати штетне 

посљедице по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће 
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вриједности (члан 4. став 2), док о питањима из своје надлежности Влада доноси: 

уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друга акта, у складу са 

законом, те да се одлуком прописују мјере Владе, оснивају јавне службе и друге 

организације, даје сагласност или потврђују општи акти органа и организација, ако је 

таква сагласност или потврда предвиђена законом, обустављају од извршења акти 

министарстава, органа јединица локалне самоуправе, предузећа и других органа и 

организација која врше јавна овлашћења и уређују друга питања од значаја за обављање 

послова Владе (члан 43. ст. 1. и 3).  

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је Законом о Републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано да 

је Републичка управа дио извршне власти Републике Српске која врши послове у 

оквиру права и дужности Републике (члан 2); да послове управе обављају 

министарства, републичке управе и републичке управне организације (члан 12), као и 

да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, те да се правилником 

разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе (члан 69. ставови 1. и 2). 

 

Суд је, такође, имао у виду да су, у складу Законом о ветеринарству у Републици 

Српској, ветеринарске организације: ветеринарска станица, ветеринарска апотека, 

ветеринарска амбуланта, ветеринарска болница и ветеринарска клиника (члан 2. 

алинеја 7); да у одгајалиштима приплодних животиња, односно у центрима за 

вјештачко осјемењавање не могу егзистирати заразне болести, те да власник 

одгајалишта приплодних животиња, односно центра за вјештачко осјемењавање мора 

да уредно евидентира набавку, здравље и репродуктивну способност приплодних 

животиња, као и добијање, производњу, складиштење и промет животињским 

сјеменом, јајним ћелијама и ембрионима, примјеном прописа о здравственој 

исправности сјемена животиња, јајних ћелија и ембриона, као и минималних услова за 

обављање те дјелатности, те да се у центрима за вјештачко осјемењавање и у 

организованом природном припусту приплодњака, најмање једном годишње врше 

дијагностичка испитивања на заразне и полне болести, док Правилник о заразним 

болестима из става 1. овог члана, и услове здравствене исправности животињског 

сјемена, јајних ћелија и ембриона, као и минималних услова за способност оплођивања 

доноси министар (члан 32); да производњу, складиштење и пласирање на тржиште 

сјемена приплодних животиња, јајних ћелија и ембриона приплодних животиња, могу 

да обављају организације које испуњавају прописане ветеринарске услове и које су 

регистроване код Министарства, те да се о добијању, складиштењу и пласирању на 

тржиште сјемена приплодних животиња, јајних ћелија и ембриона, организације из 

става 1. овог члана морају да воде прописане евиденције, док Правилник о условима за 

обављање дјелатности из става 1. овог члана, као и садржај и начин вођења евиденција 

прописује министар (члан 33); да ветеринарску дјелатност обављају ветеринарски 

институти, ветеринарски заводи, ветеринарске лабораторије, центри за репродукцију, 

ветеринарске организације, као и друге организације које добију рјешење у складу са 

овим законом (чланом 45. став 1), док је ветеринарска дјелатност у смислу овог закона, 

између осталог, добијање, припрема, провјера здравствене исправности, складиштење и 

дистрибуција животињског сјемена, јајних ћелија и ембриона (члан 46. тачка 41). Суд је 

констатовао да се термин Министарство, у контексту овог закона, односи на 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Поред овога, чланом 193. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске” бр. 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да ако службено лице 
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није овлашћено да донесе рјешење, дужно је да поднесе нацрт рјешења органу које 

доноси рјешење, а које парафира ово службено лице, док је чланом 10. став 1. Закона о 

управним споровима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/11) 

утврђено је да се управни акт може побијати ако садржи такве недостатке који 

спречавају оцјену његове законитости или недостатке који га чине ништавим. 

 

Узимајући у обзир наведене уставне и законске одредбе Суд је, у поступку 

оцјењивања уставности и законитости оспорене Одлуке о условима за производњу и 

стављање у промет сјемена за осјемењавање говеда у Републици Српској, број: 04/1-

012-2-2101/14  („Службени гласник Републике Српске“ број 87/14), утврдио да је Влада 

Републике Српске регулишући услове за обављање предметних дјелатности поступала 

супротно члану 43. став 3. Закона о Влади. Оспореном одлуком се, наиме, не утврђују 

мјере, не оснивају јавне службе и друге организације, нити се њоме даје сагласност, или 

потврђују општи акти органа и организација, односно не обустављају се од извршења 

акти министарстава, органа јединица локалне самоуправе, предузећа и других органа и 

организација која врше јавна овлашћења, те се не уређују друга питања од значаја за 

обављање послова Владе. Суд је, надаље, утврдио да је Влада, одређујући услове за 

производњу и стављање у промет сјемена за осјемењавање говеда, уредила, у смислу 

члана 33. Закона о ветеринарству у Републици Српској, област из надлежности 

ресорног министарства. Суд је, притом, констатовао да предметно регулисање није 

посљедица коришћења овлашћења Владе из члана 4. став 2. Закона о Влади, тј. није 

узроковано непоступањем надлежног министарства, а оспорени општи акт, у 

формалном и у материјалном смислу, нема карактеристике акта проистеклог из овог 

законског овлашћења. С обзиром на наведено, Одлука о условима за производњу и 

стављање у промет сјемена за осјемењавање говеда у Републици Српској, супротно 

принципу уставности и законитости, нема основ у релевантном законском нормирању, 

тј. не произлази из регулисања садржаног у вишем правном акту, због чега, супротно 

члану 90. тач. 3. и 4. Устава, оспорена одлука није у функцији извршења закона. 

Имајући у виду изричитост прописивања из члана 43. став 3. Закона о Влади и члана 33. 

Закона о ветеринарству у Републици Српској, те, стога, цијенећи да се овлашћење да 

уређује услове за производњу и стављање у промет животињског сјемена не може 

приписати надлежностима Владе, Суд је утврдио да је доносећи оспорену одлуку Влада 

поступила супротно и зајемченом начелу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. 

Устава, као и начелу законитости из члана 108. став 2. Устава. 

 

Према мишљењу Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости Одлуке, у цјелини, разматрање навода предлагача о несагласности 

појединих чланова Одлуке са чланом 10. Устава, а у вези са гаранцијама утврђеним тач. 

1. до 3. Амандмана LVII на Устав, којим је допуњено Поглавље о људским правима и 

основним слободама Устава, и чланом 52. став 2. Устава, није од значаја за одлучивање 

у овој уставноправној ствари. 

 

Поред овога, у контексту утврђене неуставности и незаконитости оспорене 

одлуке, а имајући у виду да је чланом 69. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и чланом 

193. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске” бр. 

13/02, 87/07 и 50/10) регулисана  активност органа управе, тј. дијелова извршне власти, 

а не Владе интегрално, Суд није разматрао наводе о неусаглашености оспорених 

чланова Одлуке са овим законским одредбама. Суд, такође, није разматрао наводе 

којима се потенцира незаконитост Одлуке као основ за побијање овог општег акта у 
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складу са чланом 10. став 1. Закона о управним споровима, јер исти нису од значаја за 

поступак оцјене уставности и законитости пред Уставним судом.  

 

Поводом захтјева предлагача којим тражи да му се накнаде трошкови овог 

поступка, Суд истиче да учесници у поступку пред Судом, у смислу одредбе члана 29. 

став 1. Закона о Уставном суду, сносе своје трошкове, те се, стога, нису стекли услови 

за утврђивање накнаде истих.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Суда 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: У-96/14                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

       27. јануар 2016. године                                                            УСТАВНОГ СУДА 

     

                                                                 Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

                              

 

 

Оспорени подзаконски општи акт супротан је принципу уставности и 

законитости, јер није у функцији извршења закона с обзиром на то да нема основ у 

релевантном законском нормирању. 
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Рјешење 

Број: У-104/14 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

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 27. јануара 2016. године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности 

Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 52/14).  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Опачић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности Закона о Фонду 

солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 52/14). Давалац иницијативе сматра да оспорени Закон није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, без прецизирања којих одредби, као и Уставом Босне и 

Херцеговине, због тога што се плата судија док су на функцији не може умањити по 

било ком основу, осим у дисциплинском поступку.      

 

С обзиром на то да је ова иницијатива непотпуна и не садржи податке неопходне 

за даље вођење поступка пред Уставним судом, Суд је од даваоца иницијативе 

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

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у року од 15 дана 

прецизира одредбу закона коју оспорава, односно одредбу Устава Републике Српске 

која је доношењем истог повријеђена, као и разлоге на којима заснива свој захтјев.  

 

Поступајући по допису Суда давалац иницијативе је исту допунио тако што је 

навео да сматра да су чл. 4. и 5. Закона о посебном доприносу за солидарност 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) неуставни.    

 

Међутим, како поменута допуна није потписана, те је дата иницијатива, такође, 

непотпуна и по истој се не може поступати, то је дописом од 21. септембра 2015. 

године од даваоца иницијатииве затражено да у остављеном року отклони наведени 

недостатак. Истовремено је упозорен да уколико не поступи сходно тражењу Суда, 

иницијатива неће бити прихваћена.   

 

Имајући у виду да давалац иницијативе у остављеном року није поступио по 

налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају 

поступање по датој иницијативи, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о 

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

92/12), одлучио да не прихвати ову иницијативу. 
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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, академик проф. др Снежана Савић.   

 

 

 

   Број: У-104/14                                    ПРЕДСЈЕДНИК  

   27. јануар 2016. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА 

                                                                               

                                    Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости општег акта у случају када њен давалац не 

поступи по налогу Суда да у остављеном року допуни/прецизира исту иницијативу. 
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Одлука 

Број: У-59/15 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 8/16 

 

 

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

члана 40. став 5, члана 42. став 1. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду 

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

сједници одржаној 27. јануара 2016. године, д о н и о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Утврђује се да члан 10. Правилника о платама и накнадама запослених 

радника у Центру за социјални рад Ново Горажде – Устипрача број: 01-53-530-

75/08 од 16. јуна 2008. године, није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Начелник општине Ново Горажде дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену законитости 

Правилника о платама и накнадама запослених радника у Центру за социјални рад 

Ново Горажде – Устипрача број: 01-53-530-75/08 од 16. јуна 2008. године (у даљем 

тексту: Правилник), који је донио Управни одбор Центра за социјални рад Ново 

Горажде – Устипрача. Давалац иницијативе оспорава поменути правилник у цјелини, 

јер, како наводи у уводу оспореног Правилника, као правни основ за његово доношење 

наведен је Посебни колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 114/07) који, по 

његовом мишљењу – без обзира што предвиђа одређене погодности за раднике чија 

права регулише, не може бити ваљан правни основ за његово доношење, већ је то 

Посебан колективни уговор за запослене у области здравства и социјалне заштите 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 111/07). Поред тога, истиче се да исти 

није објављен у службеном гласилу. 

 

Управни одбор Центра за социјални рад Ново Горажде – Устипрача, као 

доносилац оспореног акта, није одговорио на наводе из дате иницијативе. 

   

Оспорени Правилник о платама и накнадама запослених радника у Центру за 

социјални рад Ново Горажде – Устипрача број: 01-53-530-75/08 донио је Управни 

одбор Центра за социјални рад Ново Горажде – Устипрача, на основу члана 83. Закона 

о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/08, 40/00, 47/02, 38/03 и 66/03), 

одредаба Општег колективног уговора („Службени гласник Републике Српске“ број 

27/06), одредаба Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 114/07), 

одредаба Правилника о унутрашњој организацији Центра за социјални рад Ново 

Горажде – Устипрача број: 01-53-530-75/08 и члана 25. Статута Центра за социјални 

рад Ново Горажде – Устипрача број: 01-53-530-5/06, на сједници одржаној 16. јуна 

2008. године. 
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Овим правилником се утврђују плате и накнаде радника распоређених на радна 

мјеста у складу са Правилником о унутрашњој организацији Центра за социјални рад 

Ново Горажде – Устипрача.  

 

Чланом 10. овог правилника прописано је да исти ступа на снагу даном 

доношења, да ће се примјењивати од 01. јула 2008. године и да ће се објавити на 

огласној табли Центра за социјални рад.  

 

Разматрајући уставност и законитост оспореног Правилника о платама и 

накнадама запослених радника у Центру за социјални рад Ново Горажде – Устипрача 

број: 01-53-530-75/08, Суд је, прије свега, имао у виду члан 109. Устава Републике 

Српске којим је утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу 

најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога 

није предвиђено да раније ступе на снагу.  

 

С обзиром на наведену уставну одредбу, Суд је утврдио да начин на који је 

чланом 10. Правилника одређено његово ступање на снагу, није сагласан са Уставом. 

Прописивањем да Правилник ступа на снагу даном доношења, те да ће се 

примјењивати од 01. јула 2008. године и да ће се објавити на огласној табли Центра за 

социјални рад,  повријеђено је начело из члана 109. Устава према коме, између осталог, 

сви општи акти морају бити објављени како би се учинили доступним, да би, тек 

протеком одређеног времена, ступили на снагу, односно постали дио правног поретка. 

Нормирање према којем Правилник ступа на снагу даном доношења, поред тога што 

представља кршење приципа обавезне претходне објаве општих аката, подразумијева 

ступање на снагу предметног општег акта прије истека наведеног рока од осам дана од 

дана објављивања. С обзиром на изложено, као и на чињеницу да доносилац оспореног 

акта није доставио доказе о постојању нарочито оправданих разлога за његово раније 

ступање на снагу, Суд је утврдио да су оваквим нормирањем повријеђени принципи из 

члана 109. Устава Републике Српске.  

 

Имајући у виду да оспорени Правилник није ступио на снагу у складу са чланом 

109. Устава Републике Српске, исти није важећи општи правни акт у правном поретку 

Републике Српске. Због тога се Суд, с обзиром на чињеницу да се ради о неуставном 

правном акту са формалног аспекта, није упуштао у оцјену његове уставности са 

материјалноправног аспекта.  

 

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: 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:У-59/15                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                           

27. јануар 2016. године                                                                 УСТАВНОГ СУДА                                                                                                      

                                                                                                              

                                                                                                               Mр Џерард Селман  

      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

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

најраније осмог дана од дана објављивања, неуставна је одредба према којој тај акт 

ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
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Одлука 

Број: У-27/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 24. фебруара 2016. године, д о н и о   ј е 

 

   

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11) у дијелу који се односи 

на измијењени члан 324. став 2. Закона о стварним правима (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 124/08 и 58/09) и члан 4. Закона о измјенама и допунама 

Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11) у 

дијелу који се односи на измијењени члан 326. став 2. Закона о стварним правима 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08 и 58/09), нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање члана 2. Закона о измјенама и 

допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” број 

95/11) у дијелу који се односи на измијењени члан 324. ст. 1. и 3. Закона о стварним 

правима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08 и 58/09), члана 3. и члана 

4. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник 

Републике Српске” број 95/11) у дијелу који се односи на измијењени члан 326. ст. 1. 

и 3. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08 и 

58/09). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

      

 

Игор Сјериков из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 2, 3. и 4. Закона 

о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 95/11). У иницијативи се наводи да се оспореним законским одредбама, 

којима су измијењени чланови 324, 325. и 326. основног текста Закона о стварним 

правима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08 и 58/09), фактички одузима 

законом раније установљено право власништва и омогућава искључиво привредним 

друштвима која су 100% у власништву Републике Српске да покрену поступак пред 

имовинско-правном службом ради претварања права располагања у право власништва. 

Поред тога, давалац иницијативе истиче да приватним привредним друштвима, којима 

је оспореним одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима 

одузето право власништва и опет додијељено држави, није предвиђена исплата никакве 

накнаде, због чега овакво прописивање, по његовом мишљењу, доводи до нове 

национализације приватне својине и повреде члана 56. Устава Републике Српске. Како 

се даље наводи, према одредбама чл. 324. до 326. основног текста Закона о стварним 

правима, рјешења која је доносио надлежни орган управе примјењујући ове одредбе 
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имала су само декларативни карактер, јер је право располагања већ претворено у право 

власништва на основу самог закона, док се оспореним измјенама ових законских 

чланова то право власништва одузима, те се даје овлашћење имовинско-правној служби 

да доноси конститутивна рјешења само у корист привредних друштава која су у 

својини државе. У иницијативи се такође износи став да предметне законске норме 

нису у сагласности са одредбама чланова 52. и 54. Устава, јер ограничавају приватно 

предузетништво, односно доводе до правне ситуације у којој приватна привредна 

друштва имају мању правну заштиту од привредних друштава у власништву државе. 

Сходно наведеном, предлаже се да Суд утврди да оспорени чланови 2, 3. и 4. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима нису у сагласности са члановима 52, 

54. и 56. Устава Републике Српске.  

    

Разматрајући дату иницијативу Суд је Рјешењем број У-27/14 од 24. априла 

2014. године покренуо поступак за оцјену уставности чланова 2, 3. и 4. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 95/11).  

 

У одговору који је Народна скупштина Републике Српске доставила на рјешење 

о покретању поступка наводи се, између осталог, да је уставни основ оспорених 

чланова, као и Закона у цјелини, одредба тачке 6. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, те да давалац иницијативе на неадекватан начин тумачи одредбе 

Устава на које се позива, односно да, превасходно, погрешно тумачи законске одредбе 

које оспорава. У вези са наведеним, у одговору се истиче да је давалац иницијативе 

превидио да се оспорено рјешење из члана 2. предметног закона примјењује само ако 

посебним законом није другачије прописано, те да су неосновани наводи иницијативе 

да се приватним привредним предузећима одузима право које су стекла прије ступања 

на снагу оспореног закона, јер је и прије оспорене измјене Закона о стварним правима 

успостављање права власништва омогућено искључиво привредним друштвима која су 

100% у власништву Републике Српске. У погледу чланова 3. и 4. оспореног закона, у 

одговору се наводи да се законодавац приликом овог прописивања руководио потребом 

да се омогући увид у фактичка права која су припадала субјектима која нису била 

уписана у јавне евиденције и на тај начин отклони неусклађеност јавне евиденције и 

фактичких права на некретнинама, те да се осигура једнака правна заштита свих 

субјеката. Коначно, Народна скупштина истиче да оспорене одредбе значе досљедну 

примјену чланова 52, 54. и 56. Устава и да у конкретном случају приватно 

предузетништво није ограничено у свом дјеловању, јер су права приватних привредних 

субјеката заштићена посебним законом, односно да постоји једнака правна заштита 

свих привредних субјеката. Слиједом наведеног, предлаже да Суд не прихвати дату 

иницијативу. 

 

Оспореним одредбама чланова 2, 3. и 4. Закона о измјенама и допунама Закона о 

стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11) измијењени су 

чланови 324, 325. и 326. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 124/08 и 58/09), тако што је прописано: 

 

Члан 2. 

 

Члан 324. мијења се и гласи: 

 

«Претварање права коришћења, управљања, или располагања 
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Члан 324. 

 

(1) Ако посебним законом није другачије прописано, право управљања, 

коришћења, или располагања као основно право на стварима у друштвеној, односно 

државној својини, које до ступања на снагу овог закона нису постала својина другог 

лица, претвара се у право својине његовог досадашњег носиоца или његовог правног 

сљедника, ако те ствари могу бити предмет својине. 

 

(2) Носилац права управљања, коришћења, или располагања на непокретностима 

у друштвеној, односно државној својини из става 1. овог члана је правно лице чији је 

капитал 100% у својини Републике Српске. 

 

(3) Право управљања, коришћења или располагања на непокретностима у 

друштвеној, односно државној својини, које до ступања на снагу овог закона нису 

постале својина другог лица, претвара се у право својине јединице локалне самоуправе 

на чијој се територији налази та непокретност, ако је носилац тог права престао да 

постоји и нема правног сљедника.»  

 

 

Члан 3. 

 

Наслов члана и члан 325. мијењају се и гласе: 

 

«Претварање права на градском грађевинском земљишту у право својине 

 

 

Члан 325. 

 

Привремено право коришћења до преузимања, право коришћења ради грађења и 

трајно право коришћења на градском грађевинском земљишту у друштвеној, односно 

државној својини, које до ступања на снагу овог закона није постало својина другог 

лица, претвара се у право својине његовог досадашњег носиоца, односно његовог 

правног сљедника.»   

                                          

Члан 4. 

 

Наслов члана и члан 326. мијењају се и гласе: 

 

«Рјешење о претварању у право својине  

 

 

Члан 326. 

 

(1) Орган управе надлежан за имовинско-правне послове спроводи поступак и 

доноси рјешење о претварању права из чл. 324. и 325. овог закона. 

 

(2) Рјешење органа управе надлежног за имовинско-правне послове је правни 

основ за укњижбу права у јавну евиденцију о непокретностима и права на њима. 

 

(3) Укњижба се спроводи по правним правилима којима је регулисан упис права 
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у јавне евиденције о непокретностима и права на њима.» 

 

У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба Суд је имао у виду да је 

тач. 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, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. 

Надаље, у конкретном случају релевантна је и одредба члана 54. Устава, према којем 

сви облици својине имају једнаку правну заштиту, као и чланова 56. став 1. и 60. став 1. 

Устава, којима је утврђено да се законом може ограничити или одузети право својине 

уз правичну накнаду, те да физичка и правна лица остварују својинска права на 

непокретности према њиховој природи и намјени, у складу са законом. Поред тога, 

према члану 48. Устава, права и слободе зајемчени овим уставом не могу се одузети ни 

ограничити.  

 

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а с обзиром на чињеницу да је 

усљед друштвено-економских промјена неминовно дошло и до промјена у 

својинскоправним односима, те да је укинута категорија друштвене својине, Законом о 

стварним правима су, у контексту новонасталих односа у овој области, на цјеловит 

начин уређени стицање, коришћење, располагање, заштита, ограничења и престанак 

права својине, других стварних права и државине. Тако је, између осталог, оспореним 

одредбама овог закона регулисано питање претварања друштвене својине, односно 

права коришћења, управљања или располагања на непокретностима у друштвеној, 

односно државној својини у право својине, претварање права на градском грађевинском 

земљишту у право својине, те је одређен орган надлежан за провођење поступка и 

доношење рјешења о претварању у право својине, као и карактер овог рјешења.  

 

Разматрајући оспорене законске одредбе, Суд је, прије свега, имао у виду да су 

право управљања, коришћења и располагања различити модалитети овлашћења која су 

одређени субјекти права имали на стварима у друштваној својини у периоду 

социјалистичког друштвеног уређења. Друштвена својина је, у суштини, представљала 

негацију приватне својине, односно то је била својина без титулара, јер је, за разлику од 

индивидуалистичког концепта својине, припадала друштву као цјелни, с тим да се 

садржина појма друштвена својина временом мијењала зависно од актуелног 

уставноправног концепта својине. Права управљања, коришћења и располагања на 

стварима у друштвеној својини су, по својој правној природи и садржају, била 

специфичан вид парцијалних права својине, која су се могла преносити. Првобитно, 

прије преласка државног у друштвено власништво до којег је дошло 1953. године, 

право управљања је било темељно право, односно овлашћење по основу државног 

власништва. Након преласка државног у друштвено власништво, на средствима у 

друштвеној својини је успостављено право коришћења. То је било најшире имовинско 

стварно право које је уживало и уставне гаранције, на основу којег су његови титулари 

имали овлашћење да  управљају и располажу средствима у друштвеној својини. 

Уставне реформе из 1971. и 1974. године донијеле су суштинске измјене у концепту 

друштвеног власништва, које се огледају у усвајању концепта према којем су 

друштвена средства изузета од редовног власничког режима и подвргнута посебном 

јавноправном режиму. Право располагања је био правни институт који је замијенио 

права управљања и коришћења, а представљао је правни основ за обављање промета 

друштвеним средствима, односно право одређеног друштвено-правног лица да у 

правном промету друштвеним средствима склапа правне послове у оквиру своје правне 
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способности. То је било специфично субјективно имовинско право правних лица на 

стварима у друштвеној својини. С обзиром на чињеницу да су објекти овог права биле 

ствари, односно средства у друштвеној својини, право располагања је имало 

карактеристике стварног права, те се може рећи да је то била најшира непосредна 

правна власт на одређеним стварима и њени титулари су имали право да ствар 

употребљавају и да њоме располажу. Право располагања се могло преносити на све 

друге субјекте – на друштвено-правна лица се преносило право располагања, док се на 

физичка и грађанскоправна лица преносило право својине.  

 

Како из наведеног произлази, обим овлашћења која садржи право располагања 

упућује на закључак да се ради о институту који у претежном дијелу има 

карактеристике права својине, односно који представља супститут права својине на 

средствима у друштваној својини, јер су титулари овог права имали сва темељна 

овлашћења која произлазе из права власништва – да ствар држе, да је употребљавају, те 

да је прометују, односно пренесу на друге субјекте. Несвојинска концепција друштвене 

својине је онемогућавала да се на садржају друштвених односа које је означавала 

формулише право својине. Право располагања је изражавало да одређена ствар у 

друштвеној својини припада одређеном субјекту.  

 

Све ове трансформације и промјене назива и концепата, у правилу, нису 

провођене у јавним евиденцијама непокретности. Оне су се дешавале по сили закона. 

Тако је право управљања замијењено правом коришћења, а право коришћења правом 

располагања. Уписи који су требали услиједити најчешће нису вршени. Због тога та 

права и сада егзистирају у јавној евиденцији и потребно их је претворити у право 

својине њиховог титулара.  

 

Имајући у виду изложено, Суд је оцијенио да је прописивањем из члана 2. 

оспореног Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, у дијелу који се 

односи на став 2. измијењеног члана 324. основног текста овог закона, дошло до 

повреде Уставом зајемчених својинских права правних лица ‒ титулара права из става 

1. овог члана Закона који нису 100% у власништву Републике. С обзиром на то да је 

право располагања посебан облик, односно супститут права својине, Суд је оцијенио да 

су у конкретном случају, прије свега, нарушене уставне гаранције из члана 50, према 

којем се економско и социјално уређење заснива на равноправности свих облика 

својине и слободном привређивању, као и члана 54, којим је утврђено да сви облици 

својине имају једнаку правну заштиту. Истовремено, овакво нормирање је супротно и 

члану 48. став 1. Устава, према којем се права и слободе зајемчени овим уставом не 

могу одузети нити ограничити.  

 

Поред тога, оваквим нормирањем је нарушен и принцип правне сигурности, који 

је општи правни принцип и један је од основних сегмената владавине права 

гарантоване чланом 5. став 1. алинеја 4. Устава. Овакав закључак несумњиво произлази 

из чињенице да је према одредби члана 324. став 1. основног текста Закона о стварним 

правима, ступањем на снагу тог закона дошло до претварања права управљања, 

коришћења и располагања на стварима у друштвеној, односно државној својини у 

право својине његовог дотадашњег носиоца, односно његовог правног сљедника, без 

изузетака по било којем основу, односно независно од тога какав је статус или 

власничка структура титулара ових права. Сходно томе, прописивање из члана 2. 

оспореног Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, у дијелу који се 

односи на став 2. измијењеног члана 324. основног текста Закона о стварним правима, 
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занемарује већ стечена својинска права ових субјеката, чиме је нарушена правна 

сигурност, па тако и владавина права, као један од темељних принципа на којима 

почива уставно уређење Републике.  

 

У погледу уставности члана 2. оспореног закона у дијелу који се односи на ст. 1. 

и 3. измијењеног члана 324. и члана 3., којим је измијењен члан 325. основног текста 

Закона о стварним правима, Суд је оцијенио да оваквим прописивањем није дошло до 

повреде својинских права и слободе предузетништва гарантованих Уставом Републике 

Српске, како то сматра давалац иницијативе. Наиме, законодавац је, сагласно 

овлашћењима из тачке 6. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 

Устава, а према којем Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске 

односе и заштиту свих облика својине, као и члана 58. став 1. Устава, којим је утврђено 

да се својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини и услови под 

којима се та средства преносе у друге облике својине, уређују законом, те да физичка и 

правна лица остварују својинска права на непокретностима према њиховој природи и 

намјени у складу са законом (члан 60. став 1), а имајући у виду неминовност својинске 

трансформације усљед насталих промјена у друштвено-економским односима, 

прелазним одредбама овог закона регулисао питање претварања права коришћења, 

управљања и располагања, као и права на градском грађевинском земљишту у право 

својине. По оцјени Суда, начин на који је овим законским одредбама регулисана 

својинска трансформација на стварима у друштвеној и државној својини, односно на 

градском грађевинском земљишту, одраз је цјелисходне процјене законодавца и 

политике уређивања ових односа и не доводи у питање уставне гаранције на које се 

позива давалац иницијативе.  

 

Приликом оцјене уставности оспореног члана 4. Закона о измјенама и допунама 

Закона о стварним правима, којим је измијењен члан 326. основног текста Закона о 

стварним правима, Суд је имао у виду одредбу тачке 10. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, а према којем 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, организацију, надлежности и рад 

државних органа, као и већ цитирано овлашћење из тачке 6. истог амандмана, да 

уређује својинске односе и заштиту свих облика својине. Поред тога, у конкретном 

случају је релевантна и одредба члана 97. став 2. Устава, којим је утврђено, између 

осталог, да републички органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте 

Народне скупштине и Владе. Сходно овим уставним одредбама, законодавац је чланом 

4. оспореног закона уредио поступак за претварање права из чл. 324. и 325. Закона о 

стварним правима у право својине, односно дао је овлашћење органу управе надлежном 

за имовинско-правне послове за провођење овог поступка и доношење рјешења у 

предметним правним стварима, те је прописао по којим се правним правилима проводи 

укњижба (ст. 1. и 3. измијењеног члана 326. основног текста закона). Оваквим 

нормирањем, по оцјени Суда, законодавац није изашао из уставних оквира, те је, 

сагласно цитираним уставним овлашћењима, а у циљу спровођења одредаба чл. 324. и 

325. Закона о стварним правима, регулисао питање надлежности и поступка за 

доношење рјешења о претварању предметних права у право својине.  

  

Суд је, надаље, оцијенио да је одредбом члана 4. оспореног закона, у дијелу који 

се односи на став 2. измијењеног члана 326. Закона о стварним правима и којим је 

прописано да је рјешење органа управе надлежног за имовинско-правне послове правни 

основ за укњижбу права из чл. 324. и 325. овог закона у јавну евиденцију о 

непокретностима, нарушено начело владивине права из члана 5. став 1. алинеја 4. 
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Устава. Наиме, према одредби члана 324. став 1. предметног закона (која је идентична у 

основном тексту Закона о стварним правима, као и у оспореном члану 2. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима којим је измијењен члан 324. 

основног текста), право управљања, коришћења или располагања на стварима у 

друштвеној, односно државној својини, ступањем на снагу овог закона претвара се у 

право својине његовог дотадашњег носиоца или његовог правног сљедника. Дакле, 

изричито је прописано да је правни основ за стицање предметног права својине сам 

Закон о стварним правима. Због тога, нормирањем у оспореном ставу 2. измијењеног 

члана 326, према којем је рјешење органа управе правни основ за укњижбу права 

својине у евиденције о непокретностима, доводи се у питање већ, еx леге, 

конституисано право својине. Суд сматра да ово рјешење може имати само 

деклараторни карактер и да му се не може дати својство конститутивности, поготово 

када се има у виду могућа неизвјесност у погледу коначног исхода овог поступка, 

уколико се не поштује чињеница да је предметно право већ конситутисано. Оваквим 

прописивањем је, по оцјени Суда, нарушен принцип правне сигурности, који је један од 

основних сегмената уставних гаранција владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. 

Устава.    

 

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-27/14                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                              Mр Џерард Селман          

                                                                                                                                                         

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С обзиром на то да је ступањем на снагу закона дошло до претварања права 

управљања, коришћења и располагања на стварима у друштвеној, односно државној 

својини у право својине његовог дотадашњег носиоца, односно његовог правног 

сљедника без изузетака, а новоусвојеном одредбом се занемарују та стечена права, 

нарушена је правна сигурност, па тако и владавина права као један од темељних 

принципа на којима почива уставно уређење Републике.  
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      Анекс 

 

Издвојено мишљење судије академика проф. др Снежане Савић на 

Одлуку Уставног суда Републике Српске број У-27/14 

 

У складу са чланом 31. став. 5. и 6. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и  90/14), с обзиром 

на гласање супротно већинском, издвајам мишљење јер сматрам да иницијативу у 

цјелини није требало прихватити.  

Одлука Суда заснива се на оцјени да: 

- „члан 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 95/11), у дијелу који се односи на 

измијењени члан 324. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, и 58/09), и члан 4. Закона о измјенама и допунама 

Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске бр. 95/11), у дијелу 

који се односи на измијењени члан 326. став 2. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09 и 58/09) нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске“, те да се: 

- „не прихвата иницијатива за оцјењивање уставности члана 2. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 95/11), у дијелу који се односи на измијењени члан 324. став 1. и 3. Закона 

о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр.124/08, 3/09 и 58/09), 

члана 3. и члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске број 95/11), у дијелу који се односи на 

измијењени члан 326. став 1. и 3. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09 и 58/09).“                    

У односу на наведену одлуку, не слажем се са првим дијелом изреке у коме је 

утврђена повреда начела уставности. Сматрам да иницијативу, из више разлога, у 

цјелини није требало прихватити. Полазни основ одлуке у овом предмету је погрешан. 

Наиме, основ за овакву одлуку Суда је поређење и оцјена два законска рјешења - 

рјешења из Закона о стварним правима и рјешења из Закона о измјенама и допунама 

Закона о стварним правима, на шта се, тражећи оцјену уставности, подносилац 

иницијативе у образложењу исте, највећим дијелом, и позива. То, недвосмислено, 

произлази из саме изреке одлуке гдје се врши позивање на одредбе основног текста 

закона тј. одредбе које су измијењене оспореним законом, као и из самог образложења 

одлуке. Иако до овог позивања, поред изреке, долази на више мјеста у образложењу 

одлуке, навешћу само један примјер: “Овакав закључак, несумњиво, произлази из 

чињенице да је, према одредби члана 324. став 1. основног текста Закона о стварним 

правима, ступањем на снагу тог закона дошло до претварања права управљања, 

коришћења и располагања на стварима у друштвеној, односно државној својини у 

право својине његовог дотадашњег носиоца, односно његовог правног сљедника, без 

изузетака по било којем основу, односно независно од тога какав је статус или 

власничка структура титулара ових права. Сходно томе, прописивање из члана 2. 

оспореног Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, у дијелу који се 

односи на став 2. измијењеног члана 324. основног текста Закона о стварним правима, 

занемарује већ стечена својинска права ових субјеката, чиме је нарушена правна 

сигурност, па тако и владавина права, као један од темељних принципа на којима 

почива уставно уређење Републике.“ 

Када је ријеч о компарирању ова два законска рјешења, што није надлежност 

Уставног суда, потребно је навести и став Суда у односу на повреду члана 48., став 1. 
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Устава Републике Српске, као основа за утврђивање неуставности оспореног закона. 

Овим уставним рјешењем се прописује: “Права и слободе зајамчени овим уставом не 

могу се одузети ни ограничити.“ Потребно је истаћи да се овдје не ради о правима која 

су гарантована (призната) уставом, већ о правима која законодавац, по уставном 

овлашћењу из члана 58. Устава, може дати одређеним субјектима права, што је он, у 

овом случају, у Закону о стварним правима, и учинио, а измјенама и допунама истог то 

другачије регулисао. Идентичан приступ Суд је имао и приликом утврђивања 

постојања повреде стечених својинских права, правне сигурности и принципа 

владавине права. 

Такође, полазна премиса - да је „ сагласно наведеним уставним овлашћењима, а 

с обзиром на чињеницу да је усљед друштвено - економских промјена неминовно 

дошло и до промјена у својинскоправним односима, те да је укинута категорија 

друштвене својине...“, што се у образложењу одлуке изричито тврди, са аспекта Устава, 

није тачна. Чињеница је да је појединим законским рјешењима, па и рјешењима из 

Закона о стварним правима, дошло до трансформације друштвене својине у друге 

облике својине, али је она, као уставна категорија, још увијек задржана, што се види и 

из уставног рјешења из члана 58. којим се прописује: “Својинска права и обавезе над 

средствима у друштвеној својини и услови под којима се та средства преносе у друге 

облике својине уређују се законом (став 1.). Средства у друштвеној и државној својини 

могу се отуђивати, по правилу, само по тржишним критеријима (став 2.).“ Дакле, члан 

58. Устава не односи се само и искључиво на постојање друштвене својине већ и на 

услове преноса тих средстава у неке друге облике својине. Ова одредба не прописује 

обавезан концепт  друштвеног власништва већ се односи на разне облике својине и на 

слободно предузетништво, те омогућава пренос друштвене својине у приватну. Такође, 

право на имовину, и у смислу Устава Републике Српске и Устава Босне и Херцеговине 

као и у смислу Европске конвенције о људским правима и основним слободама, као 

људско право, јесте појединачно право. Оно не намеће никакве обавезе у погледу 

друштвено - економског система државе. Оно штити имовину која је у власништву 

појединца у датом тренутку и не укључује никакво његово право да стекне другу 

имовину у будућности. У прилог наведеном, говори и чињеница да је Уставни суд 

Босне и Херцеговине својом одлуком бр. У-5/98 (друга дјелимична одлука) од 18. и 19. 

фебруара 2000. године („Службени гласник БиХ“ бр.17/2000) одбио захтјев за оцјену 

уставности члана 58. став 1. Устава Републике Српске којим је члан Предсједништва 

Босне и Херцеговине тражио да се утврди да је исти у супротности са чланом I/4 Устава 

Босне и Херцеговине (слобода кретања робе, услуга, капитала и лица) и т. 2 Анекса II 

на Устав Босне и Херцеговине. У образложењу наведене одлуке се, између осталог, 

наводи да: “...оспорена одредба члана 58. став 1. Устава Републике Српске 

формулисана је у стилу законодавног овлашћења за регулисање имовинских права и 

обавеза у вези са друштвеном имовином, те услова за пренос ових ресурса у друге 

облике имовине. Међутим, сама категорија друштвене имовине, чији коријени су у 

социјалистичком самоуправном систему, не може се више тумачити на начин који је 

сагласан наведеним уставним захтјевима. Категорија друштвене имовине није 

компатибилна са унапређењем тржишне привреде, с обзиром да ствара, у теорији и 

пракси, озбиљне препреке у сваком процесу приватизације који је неопходан у Босни и 

Херцеговини да би се успоставила  тржишна привреда.“(т.17) Међутим, „из 

установљене уставне доктрине, слиједи да оспорену одредбу треба подржати док год је 

могуће да се тумачи на начин сагласан са Уставом. Стога, Уставни суд проглашава 

члан 58. став 1. Устава Републике Српске, тумачећи га на начин да прописује уставну 

обавезу за трансформацију друштвене имовине, сагласним са Уставом Босне и 

Херцеговине“.(т.19).  Дакле, Уставни суд Босне и Херцеговине уставотворцу Републике 
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Српске није наметнуо никакву обавезу у погледу начина претварања друштвене својине 

у друге облике својине, поготово не њену потпуну приватизацију. Питање на који ће 

начин та трансформација да се изврши ствар је процјене оправданости 

(цјелисходности) законодавца, ако то уставотворац већ није учинио, и ако је за то дао 

овлаштење законодавцу, и директно одређује облик друштвено - економског уређења 

државноправног поретка, у овом случају, ентитетског. При овоме се, свакако, мора 

водити рачуна и о осталим уставним гаранцијама. 

Надаље, принцип цјелисходности, односно аргумент цјелисходне процјене 

законодавца и политике уређивања ових односа, у овој одлуци се користи, односно 

врши се позивање на њега, селективно, односно парцијално. Примјера ради, када је 

ријеч о оцјени уставности ставова 1. и 3. члана 2. оспореног закона, овај принцип се 

примјењује, односно врши се позивање на њега и у том дијелу се иницијатива не 

прихвата, док се у односу на став 2. истог члана закона он не примјењује и утврђује се 

постојање повреде начела уставности, иако се ради о истим институтима, односно истој 

природи законских рјешења. 

Сматрам да је у поступку оцјењивања уставности чланова 2., 3. и 4. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима, Суд, прије свега, требао да има у 

виду суштину оспоравања наведених законских одредаба, односно наводе из 

иницијативе да се овим одредбама, супротно одредбама чланова 52., 54. и 56. Устава 

Републике Српске, одузима раније успостављено право власништва и омогућава само 

привредним друштвима у 100% власништву Републике Српске да покрену поступак 

претварања права располагања у право власништва. Имајући у виду наведено, сматрам 

да је Суд требао оцијенити да се законодавац, доносећи овај закон, кретао у границама 

Уставом утврђених овлаштења, поготово с обзиром на чињеницу да је у ставу 1. члана 

2. оспореног закона прописано да се оспорене одредбе примјењују уколико посебним 

законом није другачије прописано. Наиме, Амандманом XXXII  на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава Републике Српске, утврђено је да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине (тачка 6.) Полазећи од тога да уставотворац уређује 

облике својине и основе друштвено - економског система, што представља четврти 

стуб државноправног поретка, а да је, у конкретном случају, законодавац уставним 

овлашћењима овлашћен да законом уреди питање остваривања својинских права на 

непокретностима, према њиховој природи и намјени (члан 60. став 1. Устава), те да се 

својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини и услови под којима се 

та средства преносе у друге облике својине уређују законом (члан 58. став 1. Устава), 

Суд је требао оцијенити да прописивање као у оспореним одредбама спада у домен 

законодавне политике, чију цјелисходност Уставни суд, сагласно одредбама члана 115. 

Устава, све док постоје оваква уставна рјешења, није надлежан да оцјењује. Наиме, Суд 

није надлежан да оцјењује оправданост разлога због којих је законодавац усвојио 

овакво законско рјешење, као ни оправданост законског рјешења из основног текста 

закона, као ни да врши њихово упоређивање.  

 

 

Бањалука, 3. 3. 2016. године                                                          СУДИЈА 

                                                                                   Академик проф. др Снежана Савић 
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ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

судије Ирене Мојовић у предмету број: У-27/14 од 24.фебруара 2016.године 

Издвојено мишљење се односи на дио одлуке Уставног суда и то на  став 1. одлуке 

којом се оцјењује уставност одредби  чланова 2. и  4. Закона о измјенама и допунама 

Закона о стварним правима (Службени гласник Републике Српске број 95/11), па у том 

дијелу образлажем основне разлоге: 

I 

Без обзира на различита мишљења по питању да ли је по сили закона својина 

стечена прије ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима или није, Уставни суд није надлежан да успоређује ранији пропис са његовим 

измјенама које су предмет оцјене уставности.  

Сматрам да одредбом члана 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима, којим је измијењен члан 324.ст.2. Закона, није дошло до повреде владавине 

права као основа уставног уређења према одредби члана 5. ст. 1. алин. 4. Устава, ни до 

повреде одредбе члана 48. ст.1. Устава, према којој се права и слободе зајамчене 

Уставом не могу одузети нити ограничити, није дошло до повреде уставности у односу 

на одредбе члана 50.Устава о равноправности свих облика својине и слободног 

привређивања, нити у односу на одредбе члана 54. Устава о једнакој заштити свих 

облика својине. 

Оспореним законским одредбама није ограничено мирно уживање имовине, 

нити је тим одредбама прописано  лишавање имовине. Ни Устав Републике Српске, ни 

одредбе члана 1 Протокола бр. 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода не регулишу заштиту  претварања својинских права у право својине. 

Пред Европским судом заузето је становиште да  нада да ће се признати  старо 

имовинско право, не представља имовину у смислу Конвенције. 

Друштвена својина као феномен својинских односа у социјалистичком правном 

систему била је негација својине и потпуна супротност приватној и сматрала се 

економском категоријом.Основно право  по основу рада радника у организацијама 

удруженог рада на друштвеној  својини као право располагања, било је прописано 

одредбама Закона о удруженом раду, као посљедњем пропису, који регулише то право. 

Одлука Уставног суда се позива на одредбе члана 48, 50, 54, 56. и 60. Устава Републике 

Српске о гарантовању права на стечену  имовину у складу са највишим међународним 

стандардима, но оспореним одредбама Закона се не одузимају стечена права, па због 

тога сматрам да нису повријеђене наведне одредбе Устава.Законодавац је поступио у 

складу са  одредбом чл. 58.ст.1. Устава, према којој се својинска права  над средствима 

у друштвеној својини и услови под којима се та средства преносе у друге облике 

својине, уређују  законом. 

Тако је законодавац уредио посебним Законом о преносу  средстава друштвене у 

државну својину ( Сл. гласник РС 4/93 , 8/96, Уставни суд РС чл. 3- 9/95, Уставни суд 

РС чл. 3а и 3 б – 20/98), на основу којег је, према одредби чл. 3. тог Закона, Република 

Српска постала титулар права својине.На таквој  државној својини неки други титулар 

није стекао супститут права својине.Треба имати у виду да се одредбом из тачке 2. 

Амандмана XXXИ, којим је замијењен став 2 члана 58. Устава, условљава питање 

отуђивања, а тиме и  претварања те својине у приватну, по тржишним критеријима.  

Релевантан посебни закон био је и Закон о приватизацији  државног капитала у 

предузећима (Сл.гл. Републике Српске број 24/98) са каснијим измјенама. Према 
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одредби члана  4. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, као и 

другим прописима, пољопривредно и  изграђено градско  грађевинско земљиште није 

улазило у поступак приватизације и преносило се у ванбилансну евиденцију.Касније је 

донијет нови Закон о приватизацији државног капитала у предузећима (Службени 

гласник Републике Српске број 51/06, 1/07,53/07,41/08,52/08, 58/09, 79/11 и 28/13). 

Одредбама члана 8а Закона о  допуни Закона о приватизацији (Службени гласник 

Републике Српске број 58/09), а касније одредбама члана 8а Закона о измјени и допуни 

Закона о приватизацији државног капитала у предузећима (Службени гласник 

Републике Српске број 79/11), ријешена су питања уписа права само на оним 

некретнинама привредних субјеката које су унесене у програм приватизације. 

Наведени и други посебни закони омогућавају заштиту права својине субјектима на 

које се ти закони односе, а осим тога, ни код једног субјекта се на основу оспорених 

законских одредби затечено стање уписа у јавним евиденцијама  не мијења.  

 

II 

Нису се стекли услови да Уставни суд, утврди повреду начела из члана 50. и 54. 

Устава, о слободи привређивања, равноправности и једнакој правној заштити свих 

облика својине у  односу на субјекте који нису обухваћени одредбом члана 2. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима, којим је измијењен члан 324. став 2. 

Закона, пошто је  законодавац у оквиру своје уставне надлежности донио овакве 

измјене Закона, сматрајући да држава нема интереса да  претвара  преостале уписе 

овлаштења на некадашњој друштвеној својини, која је постала државна својина,  осим  

што државну својину тим одредбама потврђује у односу на капитал у правним лицима, 

која имају 100 % капитал у својини Републике Српске.  

Како је иницијативом предложено, да Суд оцијени уставност и у односу на одредбу 

члана 52.Устава, о слободи предузетништва, сматрам да ни ова уставна одредба није 

повријеђена, јер измјене закона, између осталог спадају у ризик пословања, а ни једном 

субјекту није одузето никакво право.Оспорено законско рјешење не  доводи до 

неравноправости правних  субјеката, већ задржава државну својину на некретнинама, а 

ова питања ће моћи бити и другачије регулисана убудуће. 

 

III 

 

У односу на одредбу члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима, којом је измијењена одредба члана 326. ст.2. сматрам да, Уставни суд, у 

смислу чл. 115. Устава, није надлежан да се упушта у оцјену цјелисходности законских 

рјешења у погледу прописивања врсте поступака или врсте управних рјешења ради 

остварења права. Оспорена законска одредба није у несагласности са уставним 

овлаштењима законодавца, нити Уставом зајамченим правима правних субјеката у 

складу са одредбом члана 111. Устава, а сагласна је са одредбом члана 68.ст.1.тач.5. 

Устава, којом је одређено да Република уређује и обезбјеђује својинске односе и 

заштиту свих облика својине. Треба довести у везу одредбу члана 2. којом је измијењен 

члан 324.ст.1 са одредбом члана 4. којом је измијењен члан  326.ст.2. наведеног закона, 

у смислу да је законодавац прописао претварање на основу конститутивног рјешења 

управног органа,а не по сили закона, што се види из чл.2. Закона, којом је измјењен  

чл.324.ст.1 Закона о стварним правима, којом је брисан дио текста који гласи: “ 

ступањем на снагу овог закона“. 

Одредба чл.4. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, којом је 

измијењен члан 326. ст.2. Закона, која прописује да је рјешење органа управе правни 

основ за укњижбу, омогућава контролну функцију државе код претварања права на 
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некретнинама у државној својини, као једног од најзначајнијих питања у држави, па 

сматрам да  иста законска одредба у цијелости није супротна нити  једној уставној 

одредби, јер није онемогућена правна заштита  коју гарантује  члан 54.Устава и није 

нарушена правна сигурност, нити владавина права, као један од основа уставног 

уређења према одредби члана 5. став 1 алинеја 4. Устава.  

 

24. фебруара 2016. године      

                                                                                                                              судија   

                                                                                                                        Ирена Мојовић 
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Одлука 

Број: У-63/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 24. фебруара 2016. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
      

Утврђује се да члан 6. Закона о измјенама Закона о посебном доприносу за 

солидарност Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 42/15), 

у дијелу који гласи " ... а ступа на снагу 30. маја 2015. године", у вријеме важења 

није био у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 5. ст. 1. и 2. и 

члана 11. став 2. Закона о посебном доприносу за солидарност Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске" број 52/14). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

              

Удружење грађана "Савјест" из Бање Луке дало је Уставном суду Републике 

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

уставности члана 5. ст. 1. и 2. Закона о посебном доприносу за солидарност Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске" број 52/14). У иницијативи се наводи 

да оспорене законске одредбе нису у сагласности са чланом 56. ст. 1. и 2. Устава 

Републике Српске, којим је утврђено да се законом може ограничити или одузети право 

својине, уз правичну накнаду, те да се за вријеме ратног стања, непосредне ратне 

опасности или ванредног стања законом може ограничити располагање или утврдити 

посебан начин коришћења дијела средстава правних и физичких лица. Накнадно, Цица 

Секулић из Бијељине дала је овом суду иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 11. став 2. истог закона. Давалац иницијативе сматра да 

је наведена законска одредба супротна члану 109. Устава, према којем закони, други 

прописи и општи акти државних органа прије ступања на снагу морају бити објављени 

у службеном гласнику. Како је оспореном законском одредбом прописано да поједини 

чланови овог закона ступају на снагу 1. јуна 2014. године, дакле прије његовог 

објављивања, тиме је, по мишљењу даваоца иницијативе, дошло и до повреде начела 

забране повратног дејства закона, других прописа и општих аката из члана 110. Устава.  

 

Оспореним чланом 5. став 1. Закона о посебном доприносу за солидарност 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 52/14) прописано је да 

се посебан допринос за солидарност обрачунава у висини од 3% од нето личних 

примања физичких лица која остварују доходак из било којег извора, при чему 50% тог 

износа пада на терет физичког лица (власника дохотка), а 50% тог износа пада на терет 

исплатиоца дохотка. Ставом 2. овог члана одређена је висина посебног доприноса за 

солидарност који плаћају пензионери, и то у зависности од висине исплаћене пензије.  

 



60 

 

Одредбом члана 11. став 1. овог закона његово важење је ограничено до 31. маја 

2015. године. 

 

Према оспореном члану 11. став 2. овог закона, одредбе чл. 3, 4, 5. и 6. истог 

ступају на снагу 1. јуна 2014. године.  

Рјешењем број У-74/14 од 29. октобра 2014. године Суд је одлучио да покрене 

поступак за оцјену уставности члана 11. став 2. Закона о посебном доприносу за 

солидарност Републике Српске („Службени гласник Републике Српске" број 52/14).  

 

С обзиром на то да је у конкретним уставноправним стварима више давалаца 

иницијатива посебним иницијативама тражило покретање поступка за оцјену 

уставности и законитости истог закона, Суд је рјешењем број У-63/14 од 24. јуна 2015. 

године спојио ове иницијативе ради вођења јединственог поступка, припајајући 

иницијативу Цице Секулић, која је заведена под бројем У-74/14, првоприспјелој 

иницијативи, коју је поднијело Удружење грађана "Савјест", евидентираној под бројем 

У-63/14. 

      

У току трајања овог поступка, у "Службеном гласнику Републике Српске" број 

42/15 од 29. маја 2015. године, објављен је Закон о измјенама Закона о посебном 

доприносу за солидарност. Овим законом је, између осталог, у члану 5. основног текста 

Закона брисан став 2. (члан 4.), те је, измјеном члана 11. став 1. основног текста Закона, 

продужено његово важење до 31. децембра 2015. године. (члан 5).  

 

Према члану 6. Закона о измјенама Закона о посебном доприносу за 

солидарност, исти ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", а 

ступа на снагу 30. маја 2015. године. 

 

С обзиром на чињеницу да је Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за 

солидарност у директној вези са оспореним одредбама Закона о посебном доприносу за 

солидарност, односно његове измјене се морају узети у обзир приликом доношења 

одлуке у овом предмету, Суд је, рјешењем број У-63/14 од 30. септембра 2015. године, 

одлучио да по сопственој иницијативи покрене поступак за оцјењивање уставности 

члана 6. Закона о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност, у дијелу у 

којем је прописано да овај закон ступа на снагу 30. маја 2015. године, што је дан након 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".  

 

У одговору који је у погледу оспорених одредаба чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о 

посебном доприносу за солидарност доставила Народна скупштина наводи се да је 

иницијатива неоснована, те да се у конкретом случају ради о погрешном тумачењу 

Устава, као и оспореног законског рјешења. Уставни основ за доношење овог закона је, 

како се даље наводи, садржан у тачкама 6. и 18. Амандмана XXXII којим је замијењен 

члан 68. Устава, према којима Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

заштиту свих облика својине и друге односе од интереса за Републику. Поред тога, 

указује се да је члановима 46, 61. и 63. Устава утврђено да је свако дужан да другоме 

пружи помоћ у невољи, да Република гарантује минимум социјалне сигурности грађана 

и обезбјеђује функционисање јавних служби у складу са законом, те да је обавеза 

плаћања пореза и других даџбина општа и утврђује се према економској снази 

обвезника. Предметно законско рјешење је, како се у одговору истиче, сагласно 

наведеним уставним одредбама, јер се ради о намјенском јавном приходу који има 

општи карактер, с циљем солидарности и помоћи угроженом становништву чији су 
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стамбени објекти уништени у поплавама. Законодавац је мишљења да овакво 

прописивање представља најцјелисходније рјешење, које на правно допуштен начин 

омогућава да грађани Републике Српске помогну једни другима.  

 

У погледу оспореног члана 11. став 2. Закона о посебном доприносу за 

солидарност, Народна скупштина у одговору наводи да члан 109. став 1. Устава даје 

могућност да, када постоје нарочито оправдани разлози, поједине одредбе закона могу 

ступити на снагу раније, односно прије Уставом утврђеног рока од осам дана након 

објављивања у службеном гласилу. У конкретном случају се, како се даље истиче, ради 

управо о таквој ситуацији, јер је Народна скупштина Одлуком број 01-877/14 од 15. 

јуна 2014. године ("Службени гласник Републике Српске" број 52/14) утврдила да 

одредба члана 11. став 2. Закона о посебном доприносу за солидарност има општи 

интерес за Републику Српску, те у складу са овом одлуком одредила раније ступање на 

снагу појединих одредаба предметног закона.       

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на рјешење о 

покретању поступка у погледу члана 6. Закона о измјенама Закона о посебном 

доприносу за солидарност. 

 

Оцјењујући уставност члана 6. Закона о измјенама Закона о посебном доприносу 

за солидарност у дијелу који гласи"... а ступа на снагу 30. маја 2015. године", Суд је, 

прије свега, имао у виду одредбу члана 109. став 1. Устава, према којој закони, други 

прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 

ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.  

 

С обзиром на то да је оспореном законском одредбом прописано да овај закон 

ступа на снагу 30. маја 2015. године, дакле дан након његовог објављивања, те да 

Народна скупштина приликом доношења Закона о измјенама Закона о посебном 

доприносу за солидарност није истовремено донијела и посебну одлуку о постојању 

нарочито оправданих разлога за његово раније ступање на снагу, Суд је оцијенио да је 

оваквим нормирањем дошло до повреде члана 109. став 1. Устава. Наиме, како из 

наведене уставне одредбе произлази, након објављивања општег акта мора протећи 

временски период од најмање осам дана како би се са његовим садржајем упознали 

субјекти на које се односи, да би потом ступио на снагу и могао се примјењивати.  

 

Имајући у виду да оспорени Закон о измјенама Закона о посебном доприносу за 

солидарност није ступио на правну снагу у складу са чланом 109. став 1. Устава, Суд је 

утврдио да се ради о неуставном закону са формалног аспекта.  

 

Приликом оцјене уставности члана 5. ст. 1. и 2. и члана 11. став 2. Закона о 

посебном доприносу за солидарност Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске" број 52/14), Суд је, прије свега, имао у виду да је одредбом тачака 6. и 18. 

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

утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе 

односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику, у 

складу са Уставом. Надаље, према члану 61. Устава, Република јемчи минимум 

социјалне сигурности грађана и обезбјеђује функционисање јавних служби, у складу са 

законом, док је чланом 46. Устава утврђено да је свако дужан да другом пружи помоћ у 

невољи и да учествује у отклањању опште опасности. Поред тога, чланом 70. став 2. 

Устава прописано је да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  
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Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а с циљем прикупљања дијела 

средстава за санацију штете на стамбеним и привредним објектима, инфраструктури, 

објектима образовања, јавних служби и др., која је настала као посљедица 

елементарних непогода које су задесиле Републику Српску у 2014. години, донесен је 

Закон о посебном доприносу за солидарност. Овим законом су одређени обвезници, 

основица, начин обрачунавања, пријављивања, плаћања и наплате посебног доприноса 

за солидарност. Тако је, између осталог, оспореном одредбом члана 5. ст. 1. и 2. 

предметног закона дефинисана, у процентима, висина овог доприноса који плаћају 

физичка лица која остварују доходак из било којег извора, те износ који плаћају 

пензионери, у зависности од висине исплаћене пензије.  

  

Оцјењујући ове законске одредбе, Суд је утврдио да оваквим прописивањем 

нису нарушене гаранције из члана чланом 56. ст. 1. и 2. Устава, на које се указује у 

иницијативи. Законодавац је, наиме, у конкретном случају, у оквиру својих уставних 

овлашћења и обавеза, а с циљем заштите уставних гаранција о социјалној сигурности и 

заштити здравља грађана, у правцу ублажавања штете на материјалним добрима као 

посљедице елеметарних непогода које су задесиле Републику, прописао начин 

обезбеђивања намјенских средстава у виду издвајања солидарног доприноса из дохотка 

од физичких лица која остварују лична примања и пензије. Оваквио нормирање, по 

оцјени Суда, представља одраз цјелисходне процјене законодавца и политике у 

уређивању предметних односа, а овај Суд, сходно одредби члана 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује цјелисходност или оправданост појединих законских рјешења.  

 

У односу на оспорени члан 11. став 2. Закона о посебном доприносу за 

солидарност Републике Српске, којим је прописано да одредбе чл. 3, 4, 5. и 6. истог 

ступају на снагу 1. јуна 2014. године, дакле да у том дијелу закон има повратно дејство, 

Суд је оцијенио да оваквим прописивањем није дошло до повреде члана 109. Устава, 

како то сматра један од давалаца иницијатива. Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, 

имао у виду одредбу члана 110. став 2. Устава, којим је утврђено да се законом може 

одредити да поједине његове одредбе, ако то захтијева општи интерес утврђен у 

поступку доношења закона, имају повратно дејство. С обзиром на чињеницу да је 

Народна скупштина Републике Српске, дана 15. јуна 2014. године, у поступку 

доношења предметног закона, донијела Одлуку број 01-877/14 ("Службени гласник 

Републике Српске" број 52/14), којом је утврдила да одредба члана 11. став 2. овог 

закона има општи интерес за Републику Српску, ова законска одредба, по оцјени Суда, 

није супротна уставном начелу забране повратног дејства општих аката.   

    

С обзиром на чињеницу да је оспорени закон престао да важи 31. децембра 2015. 

године, Суд је уставност оспорених одредаба овог закона оцијенио у вријеме њиховог 

важења.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  
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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-63/14                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                          УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                         Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Није била, у вријеме важења, уставна одредба закона којом је одређено да тај 

акт ступа на снагу наредног дана од дана објављивања имајући у виду да је Уставом 

одређено да општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 

објављивања. 

 

           Уставни суд није надлежан да оцјењује уставност цјелисходности и 

оправданости појединих законских рјешења када је законодавац у оквиру својих 

уставних овлашћења прописао начин обезбеђивања намјенских средстава у виду 

издвајања солидарног доприноса из дохотка од физичких лица која остварују лична 

примања и пензије у циљу заштите здравља грађана и социјалне сигурности. 

 

           С обзиром на чињеницу да је законодавац у поступку доношења закона донио 

Одлуку којом је утврдио да ректроактивна законска одредба има општи интерес за 

Републике Српску, она није супротна уставном начелу забране повратног дејстав 

општих аката. 
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Одлука 

Број: У-83/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

 

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

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

Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. фебруара 2016. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 9. став 1. тачка 4) и члан 16. Правилника о процедури и 

критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 102/14) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 9. 

став. 1. тачка 5) и став 2. и члана 18. Правилника из става 1. ове одлуке. 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости члана 8, члана 

9. став 1. тачке г) и д), члана 10. став 5, члана 17. став 1. тачка в) и члана 18. 

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

школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Борислав Чекић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 8, члана 9. став 1. тачке г) и д), члана 10. став 5, члана 17. став 1. 

тачка в) и члана 18. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни 

однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13), који је 

донио министар просвјете и културе у Влади Републике Српске. Давалац иницијативе 

је оспорени акт погрешно означио као "Правилник о пријему радника у радни однос у 

основној школи" и навео да је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" 

број 70/13, али из навода иницијативе несумњиво произлази да је оспорен Правилник о 

процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који је 

објављен у наведеном службеном гласилу. У иницијативи се наводи да оспорене 

одредбе члана 9. став 1. тачке г) и д) предметног правилника, те са њима повезани члан 

17. став 1. тачка в) и члан 18. овог акта, којима су као критеријуми за бодовање 

приликом утврђивање листе кандидата за пријем у радни однос предвиђени социјални 

статус и дужина радног стажа, нису у сагласности са чланом 114. став 9. тачке а), б) и в) 

Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и чланом 109. став 1. Закона о административној 

служби у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/02, 

62/02, 38/03, 42/04, 49/06, 20/07 и 118/08). Посебно се истиче да члан 17. став 1. тачка в) 

оспореног правилника, којим је прописан критеријум за бодовање лица која припадају 
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категорији чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске у супротности са чланом 73. став 1. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), према којем 

ова категорија лица има, под истим условима, само предност приликом запошљавања. 

Давалац иницјативе такође сматра да члан 10. став 5. оспореног правилника није у 

сагласности са одредбом члана 114. став 9. тачка а) Закона о основном образовању и 

васпитању, који уређује критеријум који се односи на дужину времена проведеног на 

евиденцији незапослених лица. С обзиром на чињеницу да је током трајања поступка 

пред ови судом оспорени правилник престао да важи ступањем на снагу новог 

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

школи ("Службени гласник Републике Српске“ број 102/14), давалац иницијативе је 

допуном иницијативе тражио оцјену уставности и законитости члана 9. став 1. тачке  4) 

и 5) и став 2, члана 16. и члана 18. сада важећег правилника, јер како истиче, ове 

одредбе су по свом садржају суштински исте са претходно оспореним и садрже исте 

повреде уставности и законитости.  

 

Накнадно, Снежана Стевић и др. из Магнојевића, Бијељина, дали су иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 16. Правилника о 

процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи 

("Службени гласник Републике Српске“ број 102/14), наводећи да оспорена одредба 

овог правилника доводи до дискриминације кандидата који конкуришу на упражњено 

радно мјесто у основној школи. Наиме, како се у овој иницијативи истиче, кандидати 

који испуњавају услове из члана 16. став 1. предметног правилника, стављени су у 

повољнији положај у односу на друге кандидате, јер им се унапријед даје предност од 

10 бодова, чиме је, по мишљењу давалаца инцијативе, дошло до повреде начела 

равноправности грађана из члана 10. Устава.       

 

Правилник о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 

основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13), донио је министар 

просвјете и културе на основу члана 114. став 9, а у вези са чланом 122. Закона о 

основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 

71/09 и 104/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12). Оспореним одредбама овог 

акта прописано је: коју документацију је кандидат који се пријављује за пријем у радни 

однос на мјесто наставнка или стручног сарадника потребно да достави као доказ да 

испуњава услове предвиђене конкурсом (члан 8), да су критеријуми за бодовање 

приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос у школи, између 

осталог, социјални статус и дужина радног стажа (члан 9. став 1. тачке г) и д)), да се за 

кандидате који се у вријеме расписивања конкурса налазе на евиденцији незапослених 

лица, коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је 

кандидат пријављен, рачуна само вријеме посљедњег непрекидног чекања, закључно са 

даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица 

(члан 10. став 5), да се на основу социјалног статуса могу остварити бодови уколико се 

ради о кандидату који има статус члана породице погинулог борца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске (члан 17. став 1. тачка в)), те начин бодовања 

пријављених кандидата према критеријуму који се односи на раније остварени радни 

стаж у основној школи (члан 18). 
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Оспорени Правилник о процедури и критеријумима пријема радника у радни 

однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) донесен 

је на основу члана 114. став 9, а у вези са чланом 122. Закона о основном образовању и 

васпитању ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Чланом 9. став 1. тачке 4) и 5) овог 

правилника прописано је да су критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе 

кандидата за пријем у радни однос у школи социјални статус и дужина радног стажа, 

док се, према ставу 2. овог члана, критеријум из става 1. тачка 5. овог члана бодује ако 

је објављен конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством. Чланом 16. 

предметног правилника је прописано да се на основу социјалног статуса могу 

остварити бодови уколико се ради о кандидату који има статус члана породице 

погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске и у том случају се 

додјељује 10 бодова (став 1), док је ставом 2. овог члана одређено коју је документацију 

потребно приложити у случају да се ради о кандидату из става 1. Према  члану 18. овог 

правилника, под радним стажом у смислу члана 17. став 1. подразумијева се дужина 

радног стажа остварена у васпитно-образовним установама на радним мјестима која су 

одговарала стручној спреми и профилу, а који се тражи јавним конкурсом на који се 

кандидат пријављује (став 1), доказ о оствареном радном стажу из става 1. овог члана је 

увјерење издато од васпитно-образовне установе у којој је радни стаж остварен 

закључно са даном издавања увјерења (став 2), под радним стажом оствареним у школи 

на другим пословима од оних који се тражи конкурсом подразумијева се дужина радног 

стажа остварена у школи на другим пословима са истим степеном стручне спреме који 

је потребан за обављање послова радног мјеста за које је расписан конкурс (став 3), 

доказ о оствареном радном стажу из става 3. овог члана је увјерење издато од васпитно-

образовне установе у којој је радни стаж остварен закључно са даном издавања 

увјерења (став 4), под радним стажом оствареним ван васпитно-образовног рада 

подразумијева се дужина радног стажа остварена изван васпитно-образовне установе на 

радном мјесту за које је потребан исти степен стручне спреме и профил који је тражен 

конкурсом (став 5), доказ о оствареном радном стажу из става 5. овог члана је увјерење 

издато од послодавца код којег је кандидат био запослен закључно са даном издавања 

увјерења (став 6).  

 

Рјешењем број У-83/14 од 29. октобра 2014. године Суд је одлучио да покрене 

поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 8, члана 9. став 1. тачке г) и д), 

члана 10. став 5, члана 17. став 1. тачка в) и члана 18. Правилника о процедури и 

критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 70/13). 

С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставноправним стварима више 

давалаца иницијатива посебним иницијативама тражило оцјену уставности и 

законитости, између осталог, члана 16. Правилника о процедури и критеријумима 

пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 102/14), Суд је, на основу члана 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног 

суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), 27. 

јануара 2016. године донио рјешење о спајању ових предмета ради вођења јединственог 

поступка, припајајући иницијативу Снежана Стевић, која је заведена под бројем У-

67/15, првоприспјелој иницијативи, коју је поднио Борислав Чекић, евидентираној под 

бројем У-83/14. 
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У одговору који је на рјешење о покретању поступка у погледу Правилника о 

процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 70/13) доставило Министарство просвјете 

и културе, наводи се да је овај правилник донесен на основу овлашћења из члана 114. 

став 9. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), те да су њиме разрађене законске норме које 

се односе на дефинисање критеријума који се примјењују приликом попуњавања 

радних мјеста у основној школи. Министар је, како се у одговору истиче, овлашћен да 

поред обавезних, законом предвиђених критеријума, подзаконским актом пропише и 

додатне критеријуме, те да разради законом одређене критеријуме, што је оспореним 

правилником и учинио. У односу на оспорени члан 10. став 5. овог правилника, у 

одговору се указује на то да је овакво прописивање сагласно Упутству о начину и 

средствима за вођење евиденције у области запошљавања које је 5. јула 2010. године 

донио директор Завода за запошљавање Републике Српске. Овим упутством је, како се 

наводи, одређено да се у вријеме проведено на евиденцији незапослених лица рачуна 

само „вријеме посљедњег непрекидног чекања, закључно са даном издавања увјерења.“ 

 

У одговору овог министарства који се односи на оспорене одредбе члана 9. став 

1. тачке 4) и 5) и став 2, члана 16. и члана 18. Правилника о процедури и критеријумима 

пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 102/14) износе се потпуно идентични ставови и аргументи који су 

садржани и у одговору који је достављен у погледу претходног правилника. 

 

У току трајања овог уставносудског поступка, оспорени Правилник о процедури 

и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 70/13) престао је да важи ступањем на снагу Правилника о 

процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 102/14). С обзиром на наведено, Суд је, 

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

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 2/12), обуставио поступак за оцјену уставности 

и законитости  члана 8, члана 9. став 1. тачке г) и д), члана 10. став 5, члана 17. став 1. 

тачка в) и члана 18. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни 

однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13), цијенећи 

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

неуставности, односно незаконитости.  

 

У поступку оцјењивања оспорених одредаба члана 9. став 1. тачке 4. и 5. и став 

2, члана 16. и члана 18. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у 

радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14), 

Суд је, прије свега, имао у виду начело равноправности и једнакости грађана из члана 

10. Устава, према којем су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 

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

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

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

или друго лично својство. Поред тога, према члану 39. став 2. Устава, свако има право 

на рад, зајемчена је слобода рада и избора занимања и запослења, те је сваком под 

једнаким условима доступно радно мјесто и функција. Такође, према начелу уставности 

и законитости из члана 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.  
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Поред наведеног, Законом о основном образовању и васпитању ("Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11), уређена је дјелатност основног 

образовања и васпитања, као дио једниственог система образовања Републике  Српске 

(члан 1), прописано је да је основно образовање од општег друштвеног интереса (члан 

2. став 1), те да министар доноси правилник о процедури пријема, критеријумима за 

пријем у радни однос и начину бодовања кандидата, при чему се као обавезни морају 

дефинисати сљедећи критеријуми: вријеме проведено на евиденцији незапослених лица 

коју води Завод за запошљавање, након стицања одговарајуће стручне спреме, затим 

просјек оцјена током студирања и резултати остварени на интрвјуу и писменом дијелу 

теста (члан 114. став 9).  

 

Надаље, у конкретном случају релевантна је и одредба члана 73. став 1. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 

9/12 и 40/12), према којој органи републичке управе и органи јединица локалне 

самоуправе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини власништво 

Републике или у већинском власништву Републике, општине или града, као и други 

субјекти који су основани законом или их је основала Влада, обезбиједиће приликом 

пријема нових радника да члан породице погинулог борца има, под истим условима, 

предност у запошљавању у односу на остала лица, укључујући ратне војне инвалиде 

борце, у складу са прописима којима се уређује област рада и запошљавања.  

 

Поред тога, одредбом члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12) 

прописано је да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, а правилником 

се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.  

 

 Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је утврдио да је 

министар просвјете и културе, у складу са законским овлашћењима, донио предметни 

правилник, којим су, циљем спровођења релевантних одредба Закона о основном 

образовању и васпитању, дефинисани критеријуми, начин бодовања кандидата и 

процедура пријема радника у јавним основним школама. Тако су, између осталог, 

оспореним одредбама члана 9. став 1. тачке 4. и 5. и став 2, члана 16. и члана 18. овог 

правилника прописани критеријуми за бодовање приликом утврђивања листе 

кандидата.  

 

 Оцјењујући начин на који је ово питање регулисано чланом 9. став 1. тачка 4) и 

чланом 16. овог правилника, Суд је утврдио да овакво прописивање није у сагласности 

са начелом равноправности и једнакости из члана 10. Устава Републике Српске. По 

оцјени Суда, министар просвјете и културе, према одредби члана 114. став 9. Закона о 

основном образовању и васпитању, може поред обавезних, законом одређених 

критеријума, с циљем спровођења и разрађивања законских одредаба прописати и 

додатне критеријуме, с тим да исти не смију бити супротни Уставу и релевантним 

законским нормама. Међутим, у конкретном случају, прописивањем додатног 

критеријума „социјални статус“, којим се кандидату који је члан породице погинулог 

борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске додјељује 10 бодова по овом 

основу, ови кандидати су, по оцјени Суда, стављени у привилегован положај у односу 

на остале кандидате, који су истовремено доведени у неравноправан положај. Наиме, 

како је већ истакнуто, према члану 73. став 1. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
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Српске, органи републичке управе и органи јединица локалне самоуправе, јавна 

предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини власништво Републике или у 

већинском власништву Републике, општине или града, као и други субјекти који су 

основани законом или их је основала Влада, приликом пријема нових радника дужни су 

да обезбиједе да члан породице погинулог борца има, под истим условима, предност у 

запошљавању у односу на остала лица. Дакле, законодавац је, сходно својој процјени, 

већ утврдио начин вредновања критеријума „члан породице погинулог борца“, тако 

што је прописао обавезу свих субјеката на које се ова норма односи да приликом 

запошљавања дају предност кандидатима који имају овај статус. С обзиром на 

чињеницу да се оспорени правилник, према члану 1. истог, односи на јавне основне 

школе које оснива Република, то је комисија за избор дужна да у сваком конкретном 

случају кандидату који је члан породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске, приликом попуњавања упражњеног радног мјеста, под истим 

условима да предност у односу на друге кандидате који немају овај статус. Због тога је 

Суд оцијенио да доносилац оспореног правилника није могао поново вредновати исто 

лично својство кандидата које је већ вредновао законодавац, јер на тај начин оспорено 

прописивање из члана 9. став 1. тачка 4) и члана 16. предметног правилника доводи до 

тога да се два пута вреднује исти лични статус једне категорије кандидата за пријем у 

радни однос у основној школи, чиме су остали кандидати дискриминисани у праву на 

доступност радног мјеста под истим условима.  

 

 У погледу члана 9. став. 1. тачка 5) и став 2. и члана 18. оспореног правилника, 

Суд је оцијенио да оваквим нормирањем нису нарушене уставне и законске норме на 

које се указује у иницијативама. Овим одредбама је као критеријум за бодовање 

приликом утврђивања листе кандидата прописана дужина радног стажа, те је одређено 

шта се сматра радним стажом у смислу овог правилника и како се доказује остварени 

стаж у васпитно-образовним установама и ван васпитно-образовног рада. Начин на који 

су ова питања регулисана предметним одредбама овог правилника, по оцјени Суда, 

није у супротности са уставним принципом равноправности и једнакости грађана, као 

ни са релевантним легислативним рјешењима, те представља одраз цјелисходне 

процјене његовог доносиоца приликом прописивања додатних критеријума за 

бодовање приликом утврђивања листе кандидата. Дакле, уколико је радно искуство 

један од услова предвиђених у оквиру конкурса, начин бодовања и доказивање 

оствареног радног стажа прописани оспореним правилником се подједнако односе на 

све пријављене кандидате, тако да оваквим нормирањем ниједно од ових лица, усљед 

примјене овог критеријума, није доведено у неравноправан положај приликом 

остваривања права на запослење.          

 

С обзиром на то да је у погледу оспорених одредба Правилника о процедури и 

критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 102/14) у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости члана 9. став 1. т. 4. и 5. и став 2, члана 16. и члана 18. овог правилника 

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: 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-83/14                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                               Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да је Законом о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџинског рата већ прописана обавеза јавних 

органа да при запошљавању дају предност члану породице погинулог борца у односу 

на остала лица, супротна је начелу равноправности и једнакости одредба 

подзаконског акта којом се иста околност додатно вриједнује. 

 

С обзиром на то да се начин бодовања и доказивање оствареног радног 

стажа подједнако односе на све пријављене кандидате, тако да оваквим 

нормирањем ниједно од ових лица није доведено у неравноправан положај приликом 

остваривања права на запослење, нема повреде уставног начела равноправности и 

једнакости грађана. 

 

Уставни суд ће обуставити даљње вођење поступка у случају да је престао 

да важи оспорени општи акт, а при том није оцијенио да је потребно донијети 

одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно 

незаконитости. 
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Рјешење 

Број: У-88/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

 

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

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

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. 

фебруара 2016. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 17. став 3. Правилника о финансирању основних школа („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 5/09). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Бојана Нинић из Пискавице дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 17. став 3. Правилника о финансирању основних школа („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 5/09), који је донио министар просвјете и културе у 

Влади Републике Српске. У иницијативи се наводи да оспорена одредба предметног 

правилника није у сагласности са чланом 107. ст. 1. и 2. и чланом 109. тачка 7. Закона о 

основном образовању и васпитању, затим са чланом 5. став 1. и чланом 6. Закона о 

платама запослених у области просвјете и културе, чланом 40. и чланом 90. ст. 2, 3. и 4. 

Закона о раду, те са чланом 10, чланом 39. ст. 3. и 5. и чланом 49. ст. 1. и 2. Устава 

Републике Српске. Давалац иницијативе, наиме, истиче да је Законом о основном 

образовању и васпитању прописано да основне школе, без обзира на број одјељења, 

морају имати библиотекара, чија се плата, према Закону о о платама запослених у 

области просвјете и културе обрачунава мјесечно, за пуно радно вријеме, према радном 

мјесту и одговарајућој платној групи и подгрупи. Исто тако, како се даље наводи, 

Законом о основном образовању и васпитању нису предвиђени било какви критеријуми 

(број одјељења и сл.) од којих би зависило да ли школа може имати библиотекара или 

не, његово радно вријеме, нити је овај закон дао овлашћење  да се ови критеријуми 

пропишу подзаконским актом. Давалац иницијативе такође сматра да оспорено 

прописивање доводи до дискриминације лица на радном мјесту библиотекара у односу 

на остало стручно особље у основној школи. Сходно наведеном, предлаже да Суд 

утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске 

и законом.   

 

У одговору који је на иницијативу доставило Министарство просвјете и културе 

наводи се да је оспорена одредба предметног правилника у сагласности са релевантним 

одредбама Закона о основном образовању и васпитању, Закона о платама запослених у 

области просвјете и културе и Закона о раду. Наиме, доносилац оспореног акта истиче 

да школа која има мањи број одјељења од 16, има смањен обим послова, како 
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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 да је одредбом 

члана 16. став 2. Закона о платама запослених у области просвјете и културе прописано 

да, уколико запослени ради са непуним радним временом у складу са законом или 

другим прописима, основна мјесечна плата одређује се сразмјерно времену проведеном 

на раду. Поред тога, у одговору се износи став да оспорена одредба Правилника не 

дискриминише било коју категорију лица, јер се, када је ријеч о смањењу 

норме/процента радног времена, по истом принципу примјењује на све запослене у 

основној школи, тако да није у супротности са чланом 10. Устава Републике Српске. 

Доносилац оспореног правилника такође истиче да је чланом 42. ст. 1. и 3. Закона о 

раду прописано да послодавац може са радником закључити уговор о раду са непуним 

радним временом, те да за рад са непуним радним временом радник остварује плату и 

друга права из радног односа сразмјерно радном времену одређеном уговором о раду. 

Коначно, у одговору се указује и на одредбу члана 107. став 3. Закона о основном 

образовању и васпитању према којем се број извршилаца из става 1. овог члана 

прописује Правилником о финансирању основних школа.   

 

Правилник о финансирању основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 5/09 и 75/14) донио је министар просвјете и културе у Влади Републике 

Српске на основу члана 153. став 6. Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/08) и члана 112. Закона о 

административној служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/02, 49/06 и 20/07). Оспореним чланом 17. став 3. овог 

правилника прописано је да се школи која има мање од 16 одјељења умањује право на 

радно мјесто библиотекара по коефицијенту 0,05 за свако одјељење мање од 16, али не 

више од 0,5 радног мјеста.    

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости члана 17. став 3. оспореног 

Правилника о финансирању основних школа, Суд је имао у виду да према одредби 

тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, радне односе, запошљавање и 

образовање, те да се, према члану 49. ст. 1. и 2. Устава, слободе и права остварују, а 

дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено 

да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, а законом се може 

прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за 

њихово остваривање. Поред тога, чланом 108. став 2. Устава, утврђено је да прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом.  

 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) 

уређена је дјелатност основног образовања и васпитања као дио јединственог система 

образовања Републике Српске (члан 1), одређено је да је основно образовање и 

васпитање дјелатност од општег друштвеног интереса (члан 2. став 1), те је регулисано 

оснивање и престанак рада школе, планови и програми рада, упис ученика и њихово 

оцјењивање, наставно и стручно особље, управљање и руковођење школом, надзор над 

радом установа основног образовања, као и друга питања од значаја за функционисање 

основних школа. Према члану 107. овог закона, стручне послове у школи обавља 

школска стручна служба, педагог, психолог, социјални радник, дефектолог, логопед и 



73 

 

библиотекар (став 1), лица на овим радним мјестима морају имати завршен први циклус 

одговарајућег студијског програма или еквивалент (став 2), а број извршилаца из става 

1. овог члана прописује се Правилником о финансирању основних школа (став 3), док 

је чланом 109. став 7. прописано које послове обавља библиотекар у основној школи. 

Поред тога, чланом 153. овог закона регулисано је питање обезбеђивања средстава за 

рад школа које оснива Република, те је, између осталог, ставом 6. овог члана прописано 

да министар просвјете и културе доноси правилник о финансирању основних школа. 

Према члану 40. овог закона, школа има библиотеку у оквиру школе или има приступ 

библиотеци као саставном дијелу својих укупних васпитно-образовних активности.  

 

 Законом о платама запослених у области просвјете и културе („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/07, 64/08, 116/09 и 116/12) прописано је да се овим 

законом уређује начин утврђивања плата запослених лица у установама просвјете и 

културе Републике Српске (члан 1), да запослени из члана 1. овог закона имају право на 

мјесечну плату у складу са одредбама овог закона, а она се исплаћује у текућем мјесецу 

за претходни мјесец у складу са терминским мјесечним планом потрошње буџета (члан 

4. став 1), да су начин обрачуна и исплате плата јединствени за сва лица из члана 1. 

овог закона и зависе од радног мјеста, платне групе и платне подгрупе (члан 6). Чланом 

8. овог закона утврђени су платни коефицијенти за запослене у основном образовању, 

који су разврстани у платне групе и подгрупе. Тако су тачком б) подтачка 3) овог члана 

професор, библиотекар, секретар и рачуновођа сврстани у другу платну групу, трећа 

подгрупа, за које је предвиђен VII степен стручне спреме - ВСС и коефицијент 9,5.  

Према члану 16. овог закона, пуно радно вријеме запослених у просвјети и култури 

износи 40 часова седмично (став 1), 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 (став 2).  

 

 Закон о платама запослених у области просвјете и културе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08) који је био на снази у вријеме доношења 

оспореног правилника престао је да важи ступањем на снагу Закона о платама 

запослених у области просвјете и културе („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/14), због чега је Суд оцјењивао законитост оспореног акта у односу на овај закон у 

вријеме његовог важења.  

 

 Поред тога, Суд је утврдио да је одредба члана 112. Закона о административној 

служби у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/02, 

62/02, 38/03, 42/02, 49/06 и 20/07), која је, између осталог, наведена као правни основ за 

доношење оспореног правилника, престала да важи ступањем на снагу Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12), али да ова чињеница није од значаја за оцјену уставности и 

законитости предметног акта. Том одредбом је, идентично као и чланом 69. Закона о 

републичкој управи, прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе и 

упутства, те да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.  

 

 Имајући у виду наведене законске одредбе Суд је оцијенио да је министар 

просвјете и културе, у складу са законским овлашћењима, донио предметни правилник, 

којим је, с циљем спровођења релевантних одредаба Закона о основном образовању и 

васпитању, поближе регулисао начин финансирања основних школа. Овим 

правилником су утврђене основе и начин за обрачунавање укупног износа средстава за 

рад школе, те је, између осталог, дефинисан број обрачунских одјељења, као и број 
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ученика у обрачунским одјељењима, од којих зависи износ средстава који је потребан 

за финансирање школе.  

 

 Оцјењујући начин на који су оспореним чланом 17. став 3. Правилника 

регулисани предметни правни односи, Суд је утврдио да оспореним нормирањем није 

нарушено начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, односно 

да доносилац овог акта није изашао из законских оквира, већ је, сагласно својим 

овлашћењима, разрадио релевантне одредбе Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и 

Закона о платама запослених у области просвјете и културе („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 118/07 и 64/08). Наиме, члан 153. ст. 1. до 5. Закона о основном 

образовању и васпитању садржи темељне одредбе о финансирању основних школа, 

којим су дефинисани извори из којих се обезбјеђују средства за рад школе, док је 

поближе регулисање свих осталих питања која се односе на финансирање основних 

школа препуштено министру просвјете и културе (став 6. члана 153.). Надаље, овим 

законом је одређен број ученика у редовним, комбинованим и специјалним 

одјељењима, од чега зависи и број одјељења као објективни критеријум за утврђивање 

програма рада школе, те у оквиру тога и броја носилаца остваривања наставног плана и 

програма. Стога је доносилац предметног правилника, сходно наведеним законским 

овлашћењима, прописао метод обрачуна средстава потребних за рад основне школе 

тако што је предвидио једно обрачунско одјељење са одређеним бројем ученика као 

основицу обрачуна, од чега директно зависи број извршилаца, како наставног тако и 

ваннаставног особља. С обзиром на чињеницу да обим посла, односно радног 

ангажовања запослених стручних сарадника, па тако и библиотекара, зависи од 

величине школе, односно од броја ученика у школи, оспореним правилником је 

предвиђено обављање ових послова са пуним или непуним радном временом, што, по 

оцјени Суда, није супротно Закону о платама запослених у области просвјете и културе, 

који чланом 16. став 2. предвиђа могућност да запослени може радити и са непуним 

радним временом, у складу са посебним законом или другим прописима, у ком случају 

му се основна мјесечна плата одређује сразмјерно времену проведеном на раду. Поред 

тога, приликом ове оцјене Суд је имао у виду и одредбу члана 40. Закона о основном 

образовању и васпитању, према којем школа има библиотеку у оквиру школе или има 

приступ библиотеци као саставном дијелу својих укупних васпитно-образовних 

активности,  из којег јасно произлази да не постоји обавеза систематизовања радног 

мјеста библиотекара у свакој основној школи уколико не постоје услови за то, ако је 

приступ књижној грађи обезбијеђен у другој библиотеци.  

 

 Суд је, такође, оцијенио да члан 17. став 3. оспореног правилника није супротан 

одредбама члана 90. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду ("Слежбени гласник Републике Српске" 

бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), према којима се радницима гарантује 

једнака плата за исти рад или рад исте вриједности који остварују код послодавца (став 

2), дефинисано је шта се сматра радом исте вриједности (став 3), те је прописано да су 

ништави одлука послодаваца или споразум са радником који нису у складу са ставом 2. 

овог члана (став 4). По оцјени Суда, оспорена одредба овог правилника не прави 

разлику између лица која обављају исти рад или рад исте вриједности у основној 

школи, дакле лица која су законом сврстана у исту платну групу или подгрупу, тако да 

не доводи до неједнаког третмана у остваривању права на плату, као једног од права по 

основу рада. Закон о раду који је био на снази у вријеме доношења Правилника о 

финансирању основних школа, током овог поступка, престао је да важи ступањем на 
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снагу Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), због чега је Суд 

оцијенио законитост оспорене одредбе у вријеме његовог важења.    

 

 По оцјени Суда, оспореним нормирањем није нарушено ни начело 

раноправности из члана 10. Устава, на који указује давалац иницијативе, јер одредба 

члана 17. став 3. предметног правилника не доводи у неравноправан положај лица на 

радном мјесту библиотекара у односу на остале запослене у стручној служби у 

основној школи. Дакле, зависно од радног мјеста, платне групе и подгрупе и броја 

одјељења у конкретној школи (што условљава да ли се ради са пуним или непуним 

радним временом), свим запосленим у стручној служби у основној школи се на 

јединствен начин обрачунава коефицијент радног мјеста, те зависно од тога и плата, 

тако да лица на радном мјесту библиотекара нису дискриминисања у правима из радног 

односа, како то сматра давалац иницијативе. Поред тога, Суд је оцијенио да у 

конкретном случају нису нарушена ни права гарантована чланом 39. ст. 3. и 5. Устава, 

јер предметно прописивање ни на који начин не утиче на остваривање права грађана на 

слободан избор занимања и запослења и доступност радног мјеста под једнаким 

условима. Исто тако, оспорена одредба Правилника не доводи до повреде члана 49. ст. 

1. и 2. Устава, јер предметни правни односи нису уређени директно Уставом, већ 

законом, а министар просвјете и културе, приликом разрађивања релевантних норми 

Закона о основном образовању, није изашао из законских оквира.    

 

 С обзиром на чињеницу 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 члана 17. став 3. Правилника о финансирању основних школа („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 5/09) 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-88/14                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Mр Џерард Селман  

 

 

Оспорена одредба подзаконског акта којом је прописано да се школи која 

има мање од 16 одјељења умањује право на радно мјесто библиотекара није 

супротна одредби Закона о платама запослених у области просвјете и културе која 

предвиђа могућност да запослени може радити и са непуним радним временом, јер 

иста одредба не прави разлику између лица која обављају исти рад или рад исте 

вриједности у основној школи, тако да не доводи до неједнаког третмана у 

остваривању права на плату, као једног од права по основу рада. 
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Рјешење 

Број: У-97/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

  

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. 

фебруара 2016. године, д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11. став 1. 

Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 

(“Службени гласник Републике Српске“ број 33/14).  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Надежда Пантош из Приједора дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 11. став 1. Закона 

о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени 

гласник Републике Српске“ број 33/14), наводећи да оспорена законска одредба није у 

сагласности са члановима 10. и 39. став 3. Устава Републике Српске. Давалац 

иницијативе наводи да је оспорена одредба Закона  неуставна због тога што не 

прописује могућност да послове наставника у школи обављају и лица која су завршила 

први циклус студија у трогодишњем трајању и остварили 180 ЕЦТС бодова. С тим у 

вези,  давалац иницијативе указује на одредбу члана 75. став 1. тачка а) Закона о 

средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 

106/09 и 104/11), која је измијењена оспореном одредбом,  а којом је било прописано да 

послове наставника у школи може да обавља лице које, поред осталих услова, има 

завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или 

еквивалент. На тај начин је, према наводима даваоца иницијативе, било омогућено да 

послове наставника обављају и лица која су завршила први циклус студија у 

трогодишњем трајању на  Филозофском факултету у Бањој Луци и остварили 180 

ЕЦТС бодова, те стекла звање професора филозофије. Имајући у виду да ова лица сада, 

с обзиром на оспорено законско рјешење, не могу предавати филозофију у средњој 

школи, иако имају звање професора филозофије, предлаже да Суд утврди да оспорени 

члан наведеног закона није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

 Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор  на наводе из 

иницијативе.  

 

 Оспореним чланом 11. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем 

образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“ број 33/14) 

измијењене су у члану 75. у ставу 1. Закона о средњем образовању и васпитању 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) ријечи: „Законом о 

раду - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске“ број 55/07) ријечима: 

„законом којим се уређују радни односи“, а у тачки а) послије ријечи „програма“ додају 

се ријечи: “у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова“. 
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Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које давалац иницијативе 

оспорава члан 11. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању 

и васпитању (“Службени гласник Републике Српске“ број 33/14), утврђено је да су 

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

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

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

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), те 

да је свако слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је 

доступно радно мјесто и функција (члан 39. став 3).  

За оцјену уставности оспорене одредбе Закона од значаја је, по оцјени Суда, 

тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. 

Устава, према којој Република, између осталог, уређује и обезбјеђује образовање.  

 

Имајући у виду да Република уређује и обезбјеђује систем у области образовања, 

те да је средње образовање дјелатност од општег друштвеног интереса, законодавац је, 

по оцјени Суда, био овлашћен да пропише услове за обављање послова наставника и 

стручних сарадника који обављају васпитно-образовни рад у школи. Које ће услове, као 

и степен и врсту стручне спреме за заснивање радног односа наставника и стручних 

сарадника предвидјети, ствар је цјелисходне процјене законодавца и о томе, према 

члану 115. Устава, није надлежан да одлучује Уставни суд.   

 

По оцјени Суда, оспореном одредбом Закона нису повријеђена уставна начела из  

чланова 10. и 39. став 3. Устава, на које указује давалац иницијативе, јер се наведена 

одредба односи на све грађане који испуњавају једнаке услове за наставнике и стручне 

сараднике, а уз то њоме се не ограничава право на рад лицима која испуњавају законом 

прописане услове.  

 

С обзиром на то да је коначно одлучено о уставности оспорене одредбе члана 11. 

став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Суд 

је оцијенио да је беспредметно разматрати захтјев даваоца иницијативе да се обустави 

од примјене предметна одредба Закона.  

 

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  диспозитиву 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-97/14                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                            УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                           Mр Џерард Селман  
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 Уставни суд није надлежан да оцјењује који ће услови, степен и врста 

стручне спреме за заснивање радног односа наставника и стручних сарадника бити 

предвиђени,  јер је то ствар цјелисходне процјене законодавца. 
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Рјешење 

Број: У-98/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

 

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

Српске,  члана 37. став 1. тачка б), члана 40. став 5., и  члана 61. став 1. тач. г) и д)  

Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. фебруара 2016. године,  д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 72. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/14, 87/14 и 

101/14) Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ број 18/12) и 

Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ број 19/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Далибор Миљевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 72. 

Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ број 60/14), (у даљем 

тексту: Правилник), који је донио министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 

у Влади Републике Српске. У иницијативи и накнадно достављеној ургенцији се, поред 

навођења више облика дискриминације, као посљедице оспореног прописивања, 

посебно истиче да су оспореном одредбом Правилника фаворизовани дипломирани 

инжењери пољопривреде, а дипломирани технолози, дипломирани ветеринари и 

шумарски инжењери дискриминисани, односно да је, прописивањем права на 

подстицајна средства за самозапошљавање само незапосленим дипломираним 

инжењерима пољопривреде који имају 40 година и који се као носиоци 

пољопривредног газдинства баве пољопривредном производњом и прерадом 

пољопривредних производа на пољопривредном газдинству са пребивалиштем у 

сеоском подручју, извршена дискриминаторска селекција наклоњена одређеном 

„профилу“ инжењера пољопривреде. Постављањем дискриминаторских критеријума 

под плаштом запошљавања, како је наведено, нема упориште ни у једном законском и 

подзаконском акту, стратегији или акционом плану, те да, поред Опште декларације 

УН о правима човјека, постоје и бројне друге декларације и акти којима се забрањује 

било  каква дискриминација, а за које се Босна и Херцеговина Уставом обавезала да ће 

их примјењивати. Наводећи да дискриминација кроз предрасуде, неукост, 

неразмишљање и стереотипе, попут ових које је поставило Министарство 

пољопривреде Републике Српске, ствара све већи јаз између „младих и старих“ 

инжењера, као и то да се „стари“ људи осјећају као особе другог реда, давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да ли у наведеном правилнику, као и 
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Правилницима  из 2012. и 2013. године постоје елементи дискриминације, у смислу 

члана 10. Устава Републике Српске.  

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, као 

доносилац оспореног правилника, није доставио одговор на наводе из иницијативе.  

 

Оспореним чланом 72. Правилника о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

60/14, 87/14 и 101/14) прописано је да право на подстицајна средства за 

самозапошљавање имају незапослени дипломирани инжењери пољопривреде који 

имају до 40 година, а који су носиоци пољопривредног газдинства и баве се 

пољопривредном производњом и прерадом пољопривредних производа на 

пољопривредном газдинству са пребивалиштем у сеоском подручју. 

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, прије свега, утврдио да је чланом 76. 

Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/15, 81/15 и 102/15) 

прописано да ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/14, 87/14 и 101/14). Имајући у виду 

чињеницу да од престанка важења оспореног правилника (12. априла 2015. године) до 

покретања поступка није протекло више од једне године, Суд је, на основу члана 3. 

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

104/11 и 92/12), уставност и законитост оспорене одредбе члана 72. Правилника о 

условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/14, 87/14 и 101/14) оцјењивао у вријеме 

њеног важења. 

 

У погледу захтјева даваоца иницијативе да Суд утврди да ли и у Правилницима 

из 2012. и 2013. године постоје елементи дискриминације, у смислу члана 10. Устава 

Републике Српске, Суд је, имајући у виду чињеницу да је Правилник о условима и 

начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села („Службени 

гласник Републике Српске“ број 18/12) престао да важи 7. марта 2012. године, као и то 

да је 16. марта 2013. године престао да важи и Правилник о условима и начину 

остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села („Службени гласник 

Републике Српске“ број 19/13) и да је од престанка важења ових аката до покретања 

поступка прошло више од једне године, одлучио да иницијативу, у смислу члана 37. 

став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом дијелу не прихвати.  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 72. 

Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/14, 87/14 и 101/14) 

у вријеме његовог важења, Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске у члану 

68, који је замијењен Амандманом XXXII тачкама 8. и 12, утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце, између осталог, развоја пољопривреде и 

села и радне односе и запошљавање. Према члану 97. ст. 2. и 3. Устава, министарства и 

други републички органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте Народне 

скупштине и Владе и самостални су у вршењу Уставом и законом одређених 

надлежности. 
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Поред одредаба Устава, Суд је, у конкретном случају, имао у виду и законе који 

су послужили као правни основ за доношење оспореног правилника и то: 

 

Закон о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/06, 20/07, 

86/07 и 71/09) којим је, поред осталог, прописано: да су мјере пољопривредне политике 

с обзиром на подручје дјеловања и мјере подстицања у пољопривреди (члан 5. став 2. 

тачка г)); да је подршка младим пољопривредницима намијењена оним 

пољопривредницима који нису старији од 40 година ради побољшања старосне и 

образовне структуре пољопривредника на пољопривредном газдинству и да се подршка 

младим пољопривредницима спроводи кроз давање посебних олакшица и стимулација 

за инвестиције у руралним подручјима, што ће се дефинисати посебним прописом 

Владе Републике Српске на приједлог министарства (члан 18); да се мјере структурне 

политике спроводе према Програму употребе средстава за подстицање развоја 

пољопривреде и села, који се доносе за сваку буџетску годину (члан 21); да су мјере 

подстицања у пољопривреди подстицајна средства из буџета Републике Српске која 

имају за циљ подстицање пољопривредне производње и развој села и да се мјере 

подстицања у пољопривреди спроводе у складу са Пољопривредном стратегијом и 

овим законом, до износа средстава планираних буџетом Републике Српске за те 

намјене, за одређену фискалну годину (члан 25) и да право на подстицајна средства и 

друге облике подршке у пољопривреди (у даљем тексту: корисници права) имају 

пољопривредна газдинства у Републици Српској која су уписана у регистар 

пољопривредних газдинставаи, као и јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице и 

други субјекти као корисници средстава за подстицање развоја пољопривреде и 

сеоских подручја (члан 26. став 1.). 

 

Закон о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање развоја 

пољопривреде и села („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09), којим 

је у члану 11. прописано да ће Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде у року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 

Правилник о условима које морају да испуњавају правна и физичка лица за коришћење 

подстицајних средстава. 

 

Закон о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 

11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), којим су у члану 28. прописани управни и стручни  

послови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде који се, између 

осталог, односе на дефинисање, спровођење, праћење и оцјену мјера за подстицање 

развоја пољопривреде и сеоских подручја, а у члану 82. став 2, прописано је да 

министар представља министарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим 

појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима  запослених у министарству 

и о другим питањима из дјелокруга министарства.  

 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, на основу наведених уставних и законских овлашћења, 

донио оспорени правилник којим су прописани услови за остваривање права на 

подстицајна средства за самозапошљавање,  у погледу стручне спреме лица која имају 

то право, њихове животне доби, газдинства чији су носиоци и врсте производње и 

прераде којом се баве, те врсте газдинства и подручја пребивалишта. Наиме, полазећи 

од Уставом утврђене надлежности да министарства проводе законе и друге прописе и 

опште акте Народне скупштине и Владе и да су самостални у вршењу Уставом и 

законом одређених надлежности, Суд је оцијенио да је Правилник, као акт који ближе 
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уређује односе од значаја за провођење одредаба закона које се њиме извршавају, 

донесен у границама уставних и законских овлашћења. Такође, по оцјени Суда, овим 

актом се не повређују законом установљена права лица на која се односи, већ се 

омогућује остваривање ових права на начин и под условима прописаним законом. Суд 

је, наиме оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе да су оспореном одредбом 

Правилника фаворизовани дипломирани инжењери пољопривреде, а дипломирани 

технолози, дипломирани ветеринари и шумарски инжењери дискриминисани, односно 

да је извршена дискриминаторска селекција наклоњена одређеном „профилу“ 

инжењера пољопривреде, јер се принцип једнакости односи на једнакост у правима а не 

и у једнакости у условима и начину остваривања појединих права, а остваривање права 

утврђеног оспореном одредбом члана 72. Правилника једнако се односи на све 

кандидате који се налазе у истим правним ситуацијама прописаним оспореном 

одредбом. Поред тога, Суд је оцијенио да одабир услова за остваривање права на 

подстицајна средства за самозапошљавање, којим се, по мишљењу даваоца 

иницијативе, ствара све већи јаз између „младих и старих“ инжењера, представљају 

питања нормативне политике доносиоца Правилника о којима Уставни суд, у смислу  

члана 115. Устава, није надлежан да одлучује. 

 

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

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

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

Српске“ бр. 104/11 и 94/12), 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,  проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

  Број: У-98/14                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                               Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Будући да одабир услова за остваривање права на подстицајна средства за 

самозапошљавање представљају питања нормативне политике, Уставни суд није 

надлежан да одлучује о њиховој цјелисходности. 
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Одлука 

Број: У-102/14 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

 

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 24. фебруара 2016. године,  д о н и о  ј е  

  

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 3. Уредбе о приоритетној помоћи за санацију штете на 

стамбеним објектима изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/14, 59/14 и 78/14) није у сагласности 

са Уставом Републике Српске и Законом о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14).   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мирослав Јањић из Теслића дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 3. 

Уредбе о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима изазване 

поплавама у Републици Српској у мају 2014. године („Службени гласник Републике 

Српске“ број 53/14) (у даљем тексту: Уредба). У иницијативи, као и у касније 

достављеном захтјеву за хитно поступање по овој иницијативи, поред осталог, наведено 

је да је оспореним чланом Уредбе, без правног основа, ограничено значење члана 3. ст. 

1. и 2. Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, односно да се, 

умјесто регулисања технике додјеле једнократне новчане помоћи, Уредбом прописује 

која лица остварују право на такву помоћ, и то на начин који је супротан прописивању 

у наведеном члану Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске. У вези с 

тим давалац иницијативе наглашава да, иако наведеним законским одредбама ничим 

није условљено право на остваривање једнократне новчане помоћи, осим да се ради о 

једном од децидирано набројаних објеката и да је наступила директна материјална 

штета у поплави из маја 2014. године, оспореном одредбом Уредбе је прописано да је за 

остваривање права на једнократну новчану помоћ неопходно да је власник стамбеног 

објекта трајно становао у њему прије 15. маја 2014. године. Наводећи да је Влада 

Републике Српске овом Уредбом изашла изван оквира материје коју регулише Закон на 

основу кога је донесена и да, због прописаног ограничења трајања електронске картице 

и довођења у питање могућности остваривања Законом утврђених права одређеним 

категоријама лица, давалац иницијативе предлаже да Уставни суд утврди да оспорени 

члан 3. Уредбе није у сагласности са Уставом и Законом.  

У одговору Владе Републике Српске на наводе из дате иницијативе,  поред 

осталог, истиче се да се у иницијативи потпуно неосновано указује на недостатке 

материјално правног  основа за доношење Уредбе, односно да је Влада управо на 

основу законског овлашћења садржаног у члану 10. став 3. Закона о Фонду 

солидарности за обнову Републике Српске прописала начин, услове, кориснике, 

поступак, облик и обим остваривања права на средства за обнову Републике Српске, 
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односно приоритетну санацију штете на стамбеним објектима. У Влади сматрају да је 

на основу законског опредјељења намјене средстава за санацију стамбених објеката 

оспореном Уредбом појашњено шта се сматра стамбеним објектом и да је савим јасно 

да се стамбеним објектом, ни у смислу Закона ни Уредбе, не може сматрати објекат 

који не служи за становање. Поред тога, наглашавају да су средства која су додијељена 

путем електронских картица средства приоритетне помоћи, односно средства којима се 

стварају могућности поновног становања у стамбеним објектима у којима су грађани 

становали прије и у вријеме поплаве. Због свега наведеног предлажу да Суд не 

прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

члана 3. Уредбе. 

 

Уредбу о приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима 

изазване поплавама у Републици Српској у мају 2014. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 53/14), донијела је Влада Републике Српске на 14. посебној 

сједници, одржаној 20. јуна 2014. године, а на основу члана 10. ст. 2. и 3. Закона о 

Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 52/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08). Оспореним чланом 3. Уредбе прописано је да 

право на средства помоћи за санацију штете на стамбеним објектима, у складу са овом 

уредбом, имају искључиво физичка лица која су власници стамбених објеката уписаних 

у Регистар, а у којима су трајно становали прије 15. маја 2014. године (став 1) и, ако је 

поплављени објекат користило лице које није власник објекта, али је објекат користило 

за становање, као подстанар и у објекту користило властити намјештај, има право на 

средства приоритетне помоћи умјесто власника тог објекта  (став 2). 

 

Суд је, у поступку оцјењивања уставности и законитости члана 3. Уредбе о 

приоритетној помоћи за санацију штете на стамбеним објектима изазване поплавама у 

Републици Српској у мају 2014. године („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

53/14, 59/14 и 78/14) имао у виду сљедеће одредбе Устава Републике Српске: члан 10, 

којим је утврђено да су грађани Републике Српске равноправни у слободама, правима и 

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

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

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

или друго лично својство; члан 68, који је замијењен Амандманом XXXII на Устав 

Републике Српске, тачка 12, којим је, између осталог, прописано да Република уређује 

и обезбјеђује социјално осигурање и друге облике социјалне заштите; члан 69. ст. 2. и 

4, према коме законодавну власт у Републици Српској врши Народна скупштина и 

Вијеће народа, а извршну власт врши Влада; члан 90. ст. 3. и 4. којим је прописано да 

Влада обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте и доноси 

уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона, и члан 108. став 2, према коме 

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

 

Поред наведених уставних одредби, Суд је имао у виду и одредбе Закона о 

Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 52/14), којим је прописано да се штетом, у смислу овог закона, сматра 

директна материјална штета на стамбеним објектима, привредним објектима, 

енергетским објектима, пољопривредним објектима, опреми, механизацији, усјевима и 

засадима, сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, објектима водоснабдијевања и 

канализације, објектима водозаштите и хидромелиорационим објектима и објектима 

јавних институција изазвана поплавама у Републици Српској у мају 2014. године (члан 
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3. став 2), као и члан 10. овог закона којим је прописано да се санација стамбених 

објеката оштећених поплавама приоритетно врши путем додјеле једнократне новчане 

помоћи у вриједности до 5.000 КМ по кориснику средстава (став 2.) и да услове, начин, 

кориснике, поступак, облик и обим коришћења средстава за санацију штете из става 1. 

т. 1) до 9) и става 2. овог члана прописује Влада својим актима, на приједлог Управног 

одбора Фонда (став 3). Такође, Суд је имао у виду и одредбе члана 43. ст. 1. и  2. Закона 

о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) којима 

је регулисана надлежност Владе за доношење уредби и одређена њихова правна 

природа.   

    

Из наведених одредаба Устава, по оцјени Суда, произлази да се питања која се 

односе на обнову Републике Српске која подразумјева санацију штете изазване 

поплавама у 2014. години, уређују законом, те да се, у складу са чланом 43. став 2. 

Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

118/08), уредбом ближе уређују односи од значаја за извршавање закона.     

 

Имајући у виду наведену одредбу члана 3, став 2. Закона о Фонду солидарности 

за обнову Републике Српске, којом је, поред осталог, децидирано одређено да се 

штетом у смислу овог закона сматра директна материјална штета настала на стамбеним 

објектима, Суд је оцијенио да то подразумијева штету на свим поплављеним објектима 

намијењеним за становање и то без обзира да ли је и ко је у њима становао и у којем 

временском периоду. Полазећи од наведеног, Суд је оцијенио да Влада није имала 

овлашћење да својим прописом одреди да право на средства помоћи за санацију штете 

на стамбеним објектима имају искључиво физичка лица која су власници стамбених 

објеката уписаних у Регистар, у којем су трајно становали прије 15. маја 2014. године, 

и, умјесто власника, корисник поплављеног објекта који није власник објекта, али је 

објекат користио за становање, као подстанар и у објекту користио властити намјештај, 

јер у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, не постоји такво 

ограничење. Наиме, Влада је, уређујући на овај начин односе из надлежности 

законодавног органа, прекорачила своја уставна овлашћења из члана  69. ст. 2. и 4. 

Устава Републике Српске. Поред тога, по оцјени Суда, оспорена одредба није донесена 

у циљу извршавања закона, већ је њоме извршено непосредно уређивање односа какво 

Закон о Фонду солидарности за обнову Републике Српске не предвиђа, што оспорену 

одредбу члана 3. Уредбе чини несагласном и са чланом 90. ст. 3. и 4. и чланом 108. став 

2. Устава Републике Српске.       

           

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

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

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

Српске“ бр. 104/11 и 94/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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 Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-102/14                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

                                                                  

 

Будући да у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске не 

постоји ограничење да право на средства помоћи за санацију штете на стамбеним 

објектима имају искључиво физичка лица која су власници стамбених објеката и 

подстанари који су користили поплављене објекте до наведеног датума, Влада није 

имала овлашћење да својим прописом непосредно уређује ове односе, чиме је дошло 

до повреде уставног начела подјеле власти и начела законитости. 
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Одлука 

Број: У-41/15 oд 24. фебруарa 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 18/16 

 

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. 

фебруара 2016. године, д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 91. став 2. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  

Фоча, број 01.123/10 од 3. октобра 2010. године, није у сагласности са Уставом 

Републике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Чајевић из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 91. став 2. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе 

„Апотека Фоча“ Фоча, број: 01.123/10 од 3. октобра 2010. године, који је донио 

Управни одбор ове установе.  Из садржине ове иницијативе произлази да начин на који 

је оспореном одредбом овог акта прописано његово ступање на снагу није у 

сагласности са чланом 109. Устава Републике Српске, тј. да прописивање да овај акт 

ступа на снагу и да се примјењује давањем сагласности од стране начелника општине, 

при чему и не садржи одредбу о објављивању, није у сагласности са наведеном 

уставном одредбом.  

 

Управни одбор Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, као доносилац 

оспореног акта, није доставио одговор на наводе из иницијативе.  

 

Оспореном одредбом члана 91. став 2. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча, број: 

01.123/10 од 3. октобра 2010. године прописано је да Правилник ступа на снагу и 

примјењује се давањем сагласности на донијети Правилник од стране начелника 

општине Фоча, као надлежног органа Општине Фоча, као оснивача.  

 

Уставом Републике Српске утврђено је да закони, други прописи и општи акти 

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

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу (члан 109. став 1).  

 

 

Имајући у виду да наведена уставна одредба ступање на снагу закона, других 

прописа и општих аката условљава њиховим претходним објављивањем, а да из 

садржине оспорене одредбе произлази да се ступање на снагу Правилника, независно 

од дана објављивања, везује за давање сагласности од стране  начелника општине, Суд 

је утврдио да  наведена одредба овог правилника није у сагласности са Уставом. 
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Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-41/15                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

  24. фебруар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                              Mр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да уставна одредба о ступању на снагу закона, других прописа 

и општих аката условљава њихово претходно објављивање, а да из садржине 

оспорене одредбе произлази да се ступање на снагу Правилника, независно од дана 

објављивања, везује за давање сагласности од стране  начелника општине, Суд је 

утврдио да наведена одредба правилника није у сагласности са Уставом. 
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Одлука 

Број: У-57/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 60/16 

 

 

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

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

1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. марта 2016. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Филип 

Вишњић“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу 

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

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену законитости 

Рјешења Републичког урбанистичко-грађевинског инспектора број: 24.090/362-163-

92-4/13 од 18. децембра 2013. године, и Рјешења Министарства за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију број: 15.03-362-28/14 од 28. марта 2014. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Драгичевић, републички урбанистичко-грађевински инспектор из 

Бијељине дала је Уставном суду Републике Српске (у даљњем тексту: Суд) 

иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Одлуке о 

усвајању измјене дијела Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини („Службени 

гласник Града Бијељина“ број 16/13) (у даљем тексту: оспорена одлука). У 

иницијативи, као и у касније достављеној допуни иницијативе, између осталог, 

наведено је да је Скупштина општине Бијељина, 18. маја 2011. године, донијела Одлуку 

о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ број 10/11), и да, супротно члану 30. став 8. 

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

55/10), ову одлуку није доставила надлежном републичком урбанистичко-грађевинском  

инспектору. Поред наведеног, давалац иницијативе истиче да су, супротно одредби 

члана 32. тачка 3. истог закона, којом је прописана обавеза носиоца припреме плана да 

у најмање два средства јавног информисања објави позив заинтересованим лицима да 

доставе приједлоге и сугестије за одређена планска рјешење, предочене само сугестије 

и мишљења институција које су директно обавјештене и да се, супротно члану 43. став 

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

40/13), у сталном савјету плана налазе чланови предузећа коме је повјерена израда 

плана. Наводи, такође да није предочен доказ о објављивању јавног позива за стручну 

расправу у дневним новинама и да није познато да ли је стручна расправа одржана, 

односно да није предочен записник са стручне расправе, те да нису предочени докази о 

оглашавању јавног увида на нацрт плана и оглашавања стручне расправе, као ни докази 

о одржавању и записник и закључци са стручне расправе. На основу наведеног, као и 

мишљења да у поступку контроле није предочена већина тражене документације и да 

су пробијени временски рокови израде и усвајања плана, давалац иницијативе истиче 
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да поступак доношења оспореног плана није спроведен у сагласности са Законом. 

Такође, у допуни иницијативе се наводи  да је Републички урбанистичко-грађевински 

инспектор, на основу Закона о инспекцијама, 18. децембра 2013. године, издао  

Рјешење број: 24.090/362-163-92-4/13, којим се забрањује примјена усвојеног плана, као 

и то да је ово рјешење укинуто Рјешењем Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију број: 15.03-362-28/14 од 28. марта 2014. године и да је због 

тога иницијатива допуњена и захтјевом за оцјену законитости и докумената просторног 

уређења. 

Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, у одговору на 

наводе из иницијативе и допуне иницијативе, те Изјашњењу број 02/2-050-2-401/15 од 

1. децембра 2015. године, истиче: да је Скупштина општине Бијељина, 18. маја 2011. 

године донијела Одлуку о приступању изради измјене дијела Регулационог плана 

„Филип Вишњић“, која је објављена у „Службеном гласнику Општине Бијељина“ број 

10/2011; да објава огласа није пронађена, али да из осталих доказа јасно произлази да је 

објава била јавна; да су  одговори на примједбе достaвљени подносиоцима, али без 

повратница и да су наруџбенице дневним новинама, обавјештење и позиви за стручну 

расправу са доставницама, докази да је стручна расправа и одржана. Такође наводе да, 

имајући у виду чињеницу да се поступак израде и доношења оспорене одлуке морао 

окончати по одредбама Закона на основу којег је и започет, сматрају неоснованом 

тврдњу даваоца иницијативе да је састав сталног савјета плана изабран супротно члану 

43. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13). Поред тога, наводе да је Измјене дијела Регулационог плана 

„Филип Вишњић“ у Бијељини, 10. јула 2013. године, усвојила Скупштина Града 

Бијељина и да је усвајању ове одлуке претходила процедура прописана Законом о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), те да 

је одлука о усвајању објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“ број 16/2013.  

        Оспорену одлуку, 10. јула 2013. године, донијела је Скупштина Града Бијељина на 

основу члана 26. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), члана 30. став 1. алинеја 7. Закона о локалној 

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

38. став 2. тачка е. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 

8/13) и Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Филип 

Вишњић“ у Бијељини („Службени гласник Општине Бијељина“ број 10/11). Одредбама 

чланова 1. до 5. ове одлуке, поред осталог, прописано је: да се усваја Измјена дијела 

Регулационог плана „Филип Вишњић“; да овај план садржи текстуални и графички дио, 

уз навођење садржаја ових дијелова; да је приједлог Измјена плана урађен од стране ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина у фебруару 2013. године; да ће се о 

провођењу ове одлуке старати општински орган Административне службе Града 

Бијељина надлежан за послове просторног уређења и да ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

 

У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини, Суд је  имао у виду да је одредбом 

члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске  утврђено да општина преко 

својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет 

и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и 

пословног простора. Иста надлежност скупштине општине/града утврђена је и чланом 

30. став 1. ал. 5, 6. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05. и 98/13). 
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Поред наведеног, Суд је имао у виду да је у току поступка израде и доношења 

оспорене одлуке ступио  на снагу Закон о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13), којим је у одредби члана 198. прописан 

престанак важења Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), као и то да је одредбом члана 192. новог закона 

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.   

 

На основу наведеног Суд је утврдио да је прописивањем као у члану 192. 

важећег закона продужено важење Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10) и то у односу на поступак израде и доношења 

докумената просторног уређења започетих на основу раније важећег закона. С обзиром 

на то да је израда оспореног документа просторног уређења започета Одлуком о 

приступању израде измјене дијела Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ број 10/11) са позивом на правни основ 

садржан у Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 55/10), Суд је оцијенио да су испуњени услови да се законитост поступка 

доношења оспорене одлуке оцјењује у односу на тај закон. 

 

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

број 55/10), који је представљао правни основ за доношење оспорене одлуке, прописано 

је да се документима просторног уређења одређује организација, намјена и начин 

коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту 

простора Републике, те да су спроведбени документи просторног уређења, између 

осталог, и регулациони планови, као техничко-регулативни документи просторног 

уређења на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката, 

који важе до њихове измјене или доношења новог (члан 15. ст. 1, 3. и 5). Овим законом  

је, у члану 29. став 1, прописано да спроведбене документе просторног уређења за 

подручја јединица локалне самоуправе усваја скупштина јединице локалне самоуправе 

или града. Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења 

уређен је члановима 30. до 43, при чему је у члану 43. став 3. Закона прописано да се 

ревизија, односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на начин и 

по поступку за доношење документа. Тако је чланом 30. овог закона прописано  да 

одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног 

уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа 

просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе 

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

процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или 

допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и 

јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, 

носиоца припреме за израду, односну измјену или допуну документа просторног 

уређења и друге елементе у зависности од специфичности подручја за које се документ 

доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне 

самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 31. став 2. овог закона ‒ да је носилац припреме за 

израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или 

организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 30. овог закона. Према 

члану 32. Закона носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу 
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израде документа достави сву потребну документацију, а нарочито ону која је 

таксативно наведена у тачкама а) до ж), затим  да осигура јавни увид за заинтересоване 

стране, као што су: власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој 

изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, 

пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације и др. (став 2), те да након 

доношења одлуке из члана 30. овог закона, у најмање два средства јавног 

информисања, објави позив заинтересованим лицима из става 2. овог члана, да у року 

од 15 дана доставе своје приједоге и сугестије за одређена планска рјешења на 

земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 3). Поред тога, 

чланом 33. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца 

припреме, именује савјет ради укупног праћења израде документа просторног уређења, 

вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и 

врсте документа, док је чланом 34. став 1. прописано да се израда докумената 

просторног уређења повјерава правном лицу овлашћеном за обављање ових послова 

(носилац израде). Чланом 38. Закона прописано је да надлежна скупштина на приједлог 

носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и 

начин излагања тог нацрта на јавни увид, да јавни увид за  документа просторног 

уређења из надлежности јединице локалне самоуправе траје најмање 30 дана, да се о 

мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења јавност 

обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања 

најмање три пута, те да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту уписују у свеску 

са нумерисаним странама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже, или се у 

писаној форми достављају носиоцу припреме, који је обавезан да их прослиједи 

носиоцу израде документа. Уз то, чланом 39. Закона прописано је да је носилац израде 

обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 

јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи 

свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа 

утврђује на основу нацрта који је био објављен и става о примједбама, приједлозима и 

мишљењима на тај нацрт, с тим да се у приједлогу документа не могу мијењати 

рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, 

приједлог или мишљење (став 2), да се став носиоца израде о примједбама и 

приједлозима разматра на стручној расправи на коју се позивају представници носиоца 

припреме, носиоца израде и организације из члана 32. став 4. овог закона, те чланови 

савјета плана (став 3), а ако стручној расправи из става 4. овог члана не присуствују 

овлашћени стручни представници организација из члана 32. став 4. овог закона, сматра 

се да су одговарајуће организације прихватиле приједлог документа (став 6). Према 

члану 40. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења достављених у току јавног увида 

значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме  је дужан да организује 

поново јавни увид  (став 1), да  значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају 

нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну 

документа из одлуке из члана 30. овог закона, када се промијени граница грађевинског 

земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се 

на нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу 

са ст. 1. и 2. овог члана, могу  подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само 

на дијелове документа измијењене након јавног увида (став 5). По одржаној стручној 

расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са 

расправе (члан 41. став 1). 
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Суд је утврдио да из достављене документације произлази да се изради измјене 

оспореног плана приступило на основу Одлуке о приступању изради измјене дијела 

Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини („Службени гласник Општине 

Бијељина“ број 10/11), коју је донијела Скупштина Општине Бијељина на сједници 

одржаној 18. маја 2011. године, са позивом на правни основ садржан у одредбама чл. 

29. и 30. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 

број 55/10). Овом одлуком одређене су границе обухвата измјене Плана, прописан рок 

за израду, утврђена обавеза Скупштине Општине да након обављене стручне расправе 

о преднацрту утврди нацрт измјене Плана, као и мјесто, вријеме и начин излагања 

Нацрта на јавни увид, те доносиоца припреме. У даљем току поступка, према 

достављеној документацији, Скупштина Општине Бијељина је, на сједници одржаној 

31. маја 2012. године, донијела Одлуку о утврђивању Нацрта Измјене дијела 

Регулационог плана„Филип Вишњић“ у Бијељини број: 01-022-62/12. Након тога, како 

произлази из акта Административне службе општине Бијељина, Одјељења за просторно 

уређење број: 02/2-050-1-184/12 од 08. јуна 2012. године, Нацрт Измјене дијела 

Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини је требао бити стављен на јавни 

увид, као и назнака рокова и службених гласила у којима ће се овај акт објавити. 

Такође, достављени су и примјерци многобројних сагласности и мишљења и 

приједлога на Нацрт плана, те акт ЈП “Дирекције за изградњу и развој града“ Бијељина 

од септембра 2012. године, који садржи анализу са рекапитулацијом примједби датих 

на овај акт. Слична документација је достављена и у погледу Приједлога Измјене 

дијела Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини, односно акт упућен Служби 

за информисање којим се обавјештавају када и гдје ће се одржати стручна расправа, те 

када и  којем службеном гласилу  ће се упутити оглас, као и појединачни позиви за 

стручну расправу. Достављена је и Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог 

плана „Филип Вишњић“ у Бијељини број : 01-022-82/13 од 10. јула 2013. године.   

 

Имајући у виду садржај иницијативе, те достављену документацију, Суд је  

оцијенио да доносилац акта у поступку доношења оспорене одлуке није поступио 

сагласно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), који је послужио као правни основ за доношење 

оспорене одлуке. Наиме, законом прописани начин припреме и доношења, између 

осталог, и регулационих планова, који је обавезан и код усвајања њихових измјена и 

допуна строго је формалан поступак који подразумијева доношење акта о изради плана 

који се јавно оглашава, израду нацрта плана који се излаже на јавни увид и спровођење 

стручне расправе поводом нацрта плана при чему је орган за доношење планова 

обавезан да поступа сагласно законом прописаном поступку, односно није овлашћен да 

поступа мимо законом прописане процедуре.  

 

У конкретном случају поступак доношења оспореног документа просторног 

уређења није проведен у сагласности са релеватним одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу. Наиме, током поступка нису предочени докази да је одлука о 

приступању измјени документа просторног уређења достављена надлежном 

републичком урбанистичко-грађевинском инспектору у складу са чланом 30. став 3, те 

да је након доношења те одлуке  носилац припреме у најмање два средства јавног 

информисања објавио позив заинтересованим лицима да у року од 15 дана доставе 

своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења у складу са чланом 32. став 3. 

Исто тако, доносилац акта није доставио доказ да је о мјесту, времену и начину 

излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност обавијештена 

огласом у најмање два средства јавног информисања (члан 38. став 3), као и да су 
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огласом обавијештени власници некретнина на подручју за које се доноси спроведбени 

документ и да су обавијештени о јавном увиду (члан 38. став 9.). Такође, нема доказа 

ни да је одржана стручна расправа у року од 30 дана од дана затварања јавног увида и 

да је носилац припреме објавио јавни позив за стручну расправу у најмање једном 

дневном листу доступном на територији цијеле Републике (члан 39. ст. 4. и 5). 

Коначно, нису предочени ни докази да је носилац припреме утврдио приједлог 

документа у складу са закључцима са стручне расправе (члан 41. став 1). 

 

Дакле, због свега наведеног, Суд је утврдио да Одлука о усвајању измјене 

Регулационог плана „Филип Вишњић“ у Бијељини („Службени гласник Града 

Бијељина“ број 16/13) није донесена у сагласности са Законом о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), а чињеница да оспорена 

одлука није у сагласности са законом чини је неуставном и са становишта члана 108. 

став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом. 

 

У погледу навода даваоца иницијативе да је састав сталног савјета Плана 

изабран супротно члану 43. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13), Суд је оцијенио неоснованим позивање на 

важећи закон, с обзиром на то да се на основу његових одредаба, поступци израде и 

доношења докумената просторног уређења који су започети прије ступања на снагу 

овог закона завршавају по одредбама закона на основу којег су започети.   

 

Такође, у погледу иницијативе за оцјену законитости Рјешења републичког 

урбанистичко-грађевинског инпектора број: 24.090/362-163-92-4/13 од 18. децембра 

2013. године, којим се забрањује Одјељењу за просторно уређење Града Бијељина 

примјена усвојеног плана, као и Рјешења Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију број: 15.03-362-28/14 од 28. марта 2014. године, којим је 

укинуто по праву надзора наведено Рјешење инспектора, Суд је утврдио да Уставни суд 

саглано члану 115. Устава Републике Српске није надлежан да оцјењује акте ових 

органа. Наиме, Суд је оцијенио да из садржаја ових рјешења произлази да се не ради о 

општим правним актима чија оцјена уставности и законитости је у надлежности 

Уставног суда.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утрђено 

и 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 ове одлуке. 

 

Ову одлуку 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: У-57/14                               ПРЕДСЈЕДНИК    

30. март 2016. године                                                            УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                               Мр Џерард Селман  
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Пошто доносилац акта планске регулативе није предочио доказе да је одлука 

о приступању измјени документа просторног уређења достављена надлежном 

републичком урбанистичко-грађевинском инспектору, те да је објављен позив 

заинтересованим лицима да у одређеном року доставе своје приједлоге и сугестије 

за одређена планска рјешења, такав акт није донесен у складу са законом одређеном 

процедуром,  чиме је повријеђено уставно начело законитости. 
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Рјешење 

Број: У-94/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 

           
 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. 

марта 2016. године, д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности чл. 27. и 66. став 3. 

Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14).      

                 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгана Јурошевић из Бијељине дала је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности чл. 27. и 

66. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), која је накнадно прецизирана. Давалац 

иницијативе сматра да оспорене законске одредбе доводе у неравноправан положај 

ученике стручне школе у трогодишњем трајању у односу на ученике стручне техничке 

школе у четворогодишњем трајању и који се могу даље школовати, као и Конвенције о 

правима дјетета, без навођења одредбе која је повријеђена, чиме је повријеђен члан 10. 

Устава Републике Српске. У образложењу ових тврдњи, уз достављену документацију, 

давалац иницијативе указује на члан 5. став 1. Закона којим је прописано да се у 

средњем образовању не може вршити дискриминација дјеце у приступу образовању по 

било ком основу. С тим у вези, истиче примјер брата, чији је старатељ, који је уписан у 

трећи разред ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина, занимање инсталатер, 

којем је молба за прелазак у одјељење ученика стручне техничке школе у 

четворогодишњем трајању, Одлуком Наставничког вијећа школе број: 2045-4/14 од 9. 

септембра 2014. године, одбијена уз образложење да не испуњава услове из оспореног 

члана 66. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, те да је иста Одлуком 

Школског одбора број: 2474/14 од 4. новембра 2014. године потврђена. Међутим, након 

добијања сагласности Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 

07.04/059-5960/14 од 18. новембра 2014. године, Школски одбор је, с обзиром на 

чињеницу да је дијете без оба родитеља, постигнути успјех и владање ученика током 

школовања, као и жељу да заврши четворогодишњу школу, донио нову Одлуку којом 

се овај ученик III-10 одјељења, трећи степен-занимање инсталатер, пребацује у 

одјељење III-7, четврти степен-занимање машински техничар у школској 2014/2015 

години. Предлаже се да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске.    

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из дате 

иницијативе.     
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Оспореним чланом 27. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) прописано је да: у 

зависности од врсте наставног плана и програма школа може бити основана и 

регистрована као: а) гимназија, б) умјетничка школа, в) стручна техничка школа, г) 

стручна школа, д) вјерска школа, ђ) школа за ученике са посебним потребама (став 1) и 

да школа може бити организована и као центар средњих школа у чијем саставу се 

налази више школа са више смјерова, струка и занимања (став 2), те да центар средњих 

школа из става 2. овог члана у свом саставу може да има гимназију и највише три 

струке, а ако нема у свом саставу гимназију, може имати највише четири струке (став 

3). 

 

Оспореном одредбом члана 66. став 3. истог закона је прописано да ученик 

послије завршеног првог, односно другог разреда може да пређе у истој школи у другу 

струку, односно занимање или у истој струци у друго занимање, ако је у претходним 

разредима имао најмање врло добар успјех и примјерно владање и ако му то одобри 

наставничко вијеће.   

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредби Суд је имао у 

виду да је Уставом Републике Српске утврђено да се законом уређује функционисање 

јавних служби (члан 61) и да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, систем 

јавних служби и образовање (тачка 11. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је мијењан члан 68. Устава).   

 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбом Устава Републике Српске, у односу на 

коју давалац иницијативе оспорава наведене законске одредбе, утврђено: да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и 

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

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10). 

 

На основу цитираних уставних овлашћења Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), 

уређена је дјелатност средњег образовања и васпитања као дио јединственог система 

образовања од општег друштвеног интереса, коју обављају школе као јавне и приватне 

установе, а које обухвата различите врсте и облике образовања којим се након 

завршене основне школе стичу знања и способности потребни за рад у струци и за даље 

образовање појединца, те оснивање и престанак рада средње школе, статус ученика, 

наставника, стручних сарадника и осталих радника, руковођење и управљање школом, 

надзор над радом школа и друга питања од значаја за средње образовање. Чланом 2. 

овог закона средње образовање је доступно свима под једнаким условима, у складу са 

овим законом и способностима појединца, и није обавезно, док се према члану 5. став 1. 

у средњем образовању не може вршити дискриминација у приступу образовању дјеце 

на основу расе, боје, пола, језика, религије, политичког или другог мишљења, 

националног или социјалног поријекла, на основу инвалидности или на било којој 

другој основи.  

 

Одредбама члана 28. ст. 4. и 5. прописано је да се у стручној техничкој школи 

остварује одговарајући општеобразовни програм, стручно-теоријски и практични 

програм у четворогодишњем трајању, чијим завршавањем ученик стиче средњу спрему 

одговарајуће струке и занимања, као и да се у стручној школи остварује одговарајући 
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општеобразовни, стручно-теоријски и практични програм у трогодишњем трајању, 

чијим завршавањем ученик стиче средњу спрему одговарајуће струке и занимања. 

Члановима 29. и 30. Закона предвиђено је да се рад у школи у току школске године 

реализује на основу годишњег програма рада школе, који, на приједлог наставничког 

вијећа, усваја школски одбор и доставља најкасније до 30. септембра министарству, 

републичком педагошком заводу, скупштини јединице локалне самоуправе и оснивачу 

ако је у питању приватна школа.  

 

Усвојени Програм средњег образовања се, према члану 31. Закона, остварује на 

основу наставног плана и програма (став 1), а основ за доношење наставног плана и 

програма за све врсте школа је занимање (став 2), које у смислу овог закона обухвата 

опште и стручне садржаје засноване на достигнућима науке, технологије, културе и 

умјетности неопходне за обављање послова одређеног степена сложености у оквиру 

подручја рада, односно за даље школовање (став 3), док министар правилником 

утврђује наставни план и програм за гимназију, умјетничку школу, стручну техничку 

школу, стручну школу и школу за ученике са посебним потребама на приједлог 

републичког педагошког завода, а наставни план и програм за вјерске школе доноси на 

приједлог одговарајуће вјерске заједнице (став 8).   

 

Одредбама члана 43. ст. 1. и 3. Закона прописано је да се у први разред школе 

уписује лице које је завршило основну школу, које не може бити старије од 17 година, 

на основу јавног конкурса, док се према члану 51. упис у други, трећи и четврти разред 

врши сваке године прије почетка школске године. Поред цитиране одредбе члана 66. 

став 3. Закона, према одредбама ст. 9. и 13. овог члана ученик који заврши средњу 

стручну школу у трогодишњем трајању може се уписати у четврти разред средње 

техничке школе исте струке, ако је аритметичка средина општег успјеха за сва три 

разреда у средњој стручној школи оцјена врло добар, има примјерно владање и ако му 

то одобри наставничко вијеће, као и да су права утврђена овим чланом једнака за све 

ученике са подручја Босне и Херцеговине.   

  

 Поред тога, Суд је имао у виду да је чланом 2. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12) прописано да се 

јавном службом, у смислу овог закона, сматрају установе, предузећа и други облици 

организовања утврђени законом, који обављају дјелатности од општег интереса којим 

се обезбјеђује остваривање права и дужности физичких и правних лица, као и 

остваривање другог законом утврђеног интереса.  

 

  На основу наведених уставних и законских одредби Суд је оцијенио да су 

оспорене законске одредбе донесене у оквиру овлашћења законодавца да уређује 

систем јавних служби и образовања, те да се законом утврђују услови и начин 

обављања дјелатности, односно послова за које се образују јавне службе и њихово 

функционисање, што подразумијева и услове у погледу начина и поступка преласка 

ученика из трогодишњег у четворогодишње школовање исте струке. Стога се, по 

оцјени Суда, законодавац кретао у оквиру својих уставних овлашћења када је чл. 27. и 

66. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању уредио и питање услова и начина 

преласка ученика који заврши средњу стручну школу у трогодишњем трајању у 

четврти разред средње техничке школе исте струке у односној васпитно-образовној 

установи. Прописивање услова аритметичке средине општег успјеха за сва три разреда 

у средњој стручној школи, тј. оцјене врло добар, примјерно владање и одобрење 

наставничког вијећа, по оцјени Суда, у оквиру је надлежности за уређивање одређеног 
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права, у конкретном случају права ученика за прелазак са трогодишњег школовања на 

четворогодишње школовање исте струке. Дакле, оспореним прописивањем се, по 

оцијени Суда, не угрожава Уставом зајемчена равноправност грађана у слободама, 

правима и дужностима из члана 10. Устава Републике Српске, већ се, сагласно Уставу, 

права утврђена предметним законом једнако односе на сва заинтересована лица, 

односно ученике. Цјелисходност, оправданост, правичност и примјену појединих 

законских рјешења, сагласно члану 115. Устава Републике Српске, Суд није надлежан 

да оцјењује.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

 

  На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозитиву 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 aкадемик проф. др Снежана Савић.   

 

 

 

Број: У-94/14                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

30. март 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да се законодавац, у прописивању услова и начина преласка 

ученика из трогодишње школе у четврти разред средње техничке школе исте 

струке у односној васпитно-образовној установи, кретао у границама својих 

уставних овлашћења, Уставни суд није улазио у оцјену оправданости, правичности 

и примјене појединих законских рјешења,  јер о томе није надлежан да одлучује. 
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Рјешење 

Број: У-103/14 oд 30. марта 2016. 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 30. марта 2016. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости члана 36. 

Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 70/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Будислав Кнежевић из Дервенте дао је Уставном суду Републике Српске (у 

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

законитости члана 36. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 

учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13), који је донио 

министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Влади Републике 

Српске. У иницијативи се наводи да оспорена одредба овог правилника није у 

сагласности са чланом 17. став 1. Закона о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања („Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/14 и 63/14), те са члановима 

27, 39, 48. и 68. став 5. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе, такође, истиче 

да су према ранијим прописима, односно према члану 125. став 4. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), доктори наука и 

магистри одговарајућих техничких струка, приликом издавања личне лиценце били 

ослобођени полагања стручног испита. Сматра да се ради о стеченом праву, које се не 

може ограничити или одузети, тако да је прописивање оспоредном одредбом 

предметног правилника, према којој у поступку ревизије личне лиценце и ова лица 

морају, поред осталих докумената, доставити и доказ о положеном стручном испиту и 

поред већ раније стечене лиценце, супротно члану 17. став 1. Закона о звањима која се 

стичу завршетком високог образовања. Овом одредбом је, како се наводи, прописано да 

лица која су у складу са раније важећим прописима, завршетком постдипломског, 

магистарског студија у трајању од најмање двије године стeкла научни степен магистра 

наука, могу користити стечени степен у складу са прописима према којима су стекла тај 

научни степен и немају еквивалент у звањима која су у складу са Болоњском 

декларацијом. Сходно наведеном, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да 

оспорени члан предметног правилника није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и законом. 

 

У одговору који је на иницијативу доставило Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију наводи се да се поступак ревизије личних лиценци 

односи на сва физичка лица која су у складу са прописима који су важили до ступања 

на снагу Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
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број 40/13) стекла лиценце, тако да међу лицима која подносе захтјев за ревизију личне 

лиценце има и доктора наука и магистара, који су стекли лиценце у вријеме важења 

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

84/02), у складу са којим нису били дужни полагати стручни испит ради стицања ове 

лиценце. Стога, у поступку ревизије личне лиценце који се води према важећем Закону, 

ова лица нису ни могла приложити доказ о положеном стручном испиту, већ су само 

требала указати на наведено, а оцјена испуњености овог услова се цијени с обзиром на 

раније издату личну лиценцу која се прилаже уз захтјев. Међутим, како се даље истиче, 

да би се избјегле недоумице у пракси, донесен је Правилник о допунама Правилника о 

условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 24/15), којим је допуњен члан 36. основног текста овог 

правилника тако што је, између осталог, новим ставом 2. овог члана прописано да 

изузетно од става 1. овог члана, доктори наука и магистри, који су били ослобођени 

полагања стручног испита према ранијим прописима и стекли личне лиценце до 

ступања на снагу Закона о уређењу простора и грађењу, уз захтјев за ревизију личне 

лиценце нису дужни да доставе увјерење о положеном стручном испиту. Овом допуном 

Правилника је, по мишљењу његовог доносиоца, додатно прецизирана процедура 

ревизије личне лиценце, тако да се не оспоравају права која су одређене категорије 

лица стекла у складу са раније важећим прописима. Слиједом наведеног, предлаже се 

да Суд обустави поступак оцјене оспореног правилника.  

 

Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 70/13) донио је министар за просторно 

уређење, грађевинарство и екологију на основу члана 123. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) и члана 82. 

став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 

11/09, 74/10 и 86/10. Оспореним чланом 36. овог правилника прописано је да је уз 

захтјев за ревизију личне лиценце подносилац захтјева дужан доставити лиценцу чију 

ревизију тражи и документацију прописану чланом 9. овог правилника којом се 

доказује испуњеност услова за лиценцу на дан подношења захтјева за ревизију лиценце, 

осим доказа из тачке ђ) (став 1), те да се захтјев из  става 1. овог члана таксира у складу 

са Законом о административним таксама (став 2).     

 

У току поступка Суд је имао у виду да је, након подношења иницијативе, 

донесен Правилник о допунама Правилника о условима за издавање и одузимање 

лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 24/15). 

Чланом 5. овог правилника измијењен је оспорени члан 36. основног текста 

Правилника тако што су послије става 1. овог члана додати нови ставови 2. и 3, а 

ранији став 2. овог члана је постао став 4. Овим одредбама прописано је да, изузетно од 

става 1. овог члана, доктори наука и магистри, који су били ослобођени полагања 

стручног испита према ранијим прописима и стекли личне лиценце до ступања на снагу 

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

40/13), уз захтјев за ревизију личне лиценце нису дужни да доставе увјерење о 

положеном стручном испиту (нови став 2), те да се у поступку ревизије личних 

лиценци издатих физичким лицима до ступања на снагу Закона о уређењу простора и 

грађењу, стручни испит који је физичко лице положило изван Републике Српске, 

признаје под условима из члана 3. став 1. овог правилника. 

 

Како из наведеног произлази, у току овог поступка је оспорени члан 36. 

предметног правилника измијењен и допуњен тако што је новим ставовима 2. и 3. овог 
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члана на другачији начин прописано коју документацију приликом ревизије личне 

лиценце треба да доставе доктори наука и магистри, односно овим лицима су призната 

права стечена по ранијим прописима, те су, поред тога, одређени услови под којима се 

физичким лицима признаје стручни испит који је положен изван Републике Српске.  

 

Имајући у виду наведено, дакле да је оспорени члан 36. Правилника о условима 

за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 70/13), допуњен, односно усаглашен са законом, Суд је, примјеном члана 

57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, обуставио поступак за оцјену 

уставности и законитости ове одредбе, цијенећи истовремено да није потребно 

донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице евентуалне неуставности, 

односно незаконитости.       

 

   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, у овом предмету одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка.  

  

  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: У-103/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

30. март 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                  Мр Џерард Селман  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Пошто је оспорени члан подзаконског општег акта усаглашен са законом, 

Уставни суд је обуставио поступак за оцјену његове уставности и законитости,  

цијенећи, истовремено, да није потребно донијети одлуку због тога што нису 

отклоњене посљедице евентуалне неуставности, односно незаконитости. 
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Одлука 

Број: У-105/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 

 

 

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

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. марта 2016. 

године, д о н и о  ј е 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

  Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 52. став 4. тачка б) 

Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 42/08 и 6/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  Ветеринарска комора Републике Српске (у даљем тексту: Комора), коју заступа 

Илија Ђакић, адвокат из Бање Луке, поднијела је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности члана 52. став 4. тачка б) Закона о 

ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 

и 6/12). Предлагач сматра да је законодавац, пропуштајући да пропише рок у коме је 

надлежно министарство обавезно да дâ сагласност на цијене ветеринарских услуга 

утврђене од стране Коморе, као и пропуштајући да регулише критеријуме за 

утврђивање истих, омогућио Министарству да блокира редовно пословање Коморе, 

која, имајући у виду потпуни изостанак акта о сагласности, није у могућности да улаже 

правне лијекове. Истиче се да оспорена одредба Закона дозвољава интервенционизам 

државе, у овом случају ентитета, који се, у условима слободног тржишта, негативно 

одражава на пословање ветеринарских служби. Овакво мијешање није усмјерено на 

развој привреде и заштиту јавног интереса, те је оспорено прописивање у супротности 

са члановима 50. и 52. став 2. Устава. Предлагач наводи  да је оспорени члан Закона у 

супротности и са чланом 5. став 1. алинеја 4. (у приједлогу погрешно назначена као 

тачка 4), чл. 16, 45, 66. и 97. став 2, те чл. 111. и 113. Устава, што га чини неуставним и 

са аспекта члана 108. Устава. Поред овога, накнадно достављеном допуном приједлога, 

тражено је да Суд усклади оспорени члан 52. став 4. тачка б) Закона са чланом 58. став 

3. тачка е) Закона о ветеринарству Босне и Хецеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 34/02). У прилог основаности свеукупности навода предлагач, 

такође, наглашава да, за разлику од оспорене одредбе Закона о ветеринарству у 

Републици Српској, чл. 40. и 64. Закона о лијековима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 19/01, 113/05 и 34/08) прописују рок за поступање 

надлежног органа, те право на правни лијек, док је чланом 84. став 2. Закона о 

лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“ број 58/08) утврђено да Вијеће министара БиХ прописује начин 

контроле и обликовања цијена.   
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Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога.  

    

Оспореним чланом 52. став 4. тачка б) Закона о ветеринарству у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12) прописано је да 

Ветеринарска комора утврђује минималне и максималне цијене ветеринарских услуга у 

првом кварталу текуће године уз претходно прибављену сагласност Министарства. 

  У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона о ветеринарству у Републици 

Српској, Суд је имао у виду да је тач. 6, 10, и 11. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових 

удружења и комора, организацију, надлежности и рад државних органа и систем јавних 

служби. Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава Републике Српске, у односу 

на које предлагач оспорава одредбе Закона, утврђено да се уставно уређење Републике  

темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4); да свако има право на једнаку 

заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом, те да је свакоме је зајамчено право на жалбу или друго правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом интересу 

(члан 16); да је свако дужан да се придржава Устава и закона, као и да је свако дужан да 

савјесно и одговорно врши повјерену му јавну функцију (члан 45); да се економско и 

социјално уређење заснива се 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 су забрањени су монополи (члан 52. 

став 2); да права и дужности Републике врше Уставом одређени републички органи, 

док 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); 

да министарства и други републички органи управе проводе законе и друге прописе и 

опште акте Народне скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају 

у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене 

законом (члан 97. став 2); 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); да државни органи и организације које врше јавна овлашћења 

могу у појединачним стварима рјешавати о правима и обавезама грађана или 

примјењивати мјере принуде и ограничења, само у законом прописаном поступку у 

коме је свакоме дата могућност да брани своја права и интересе и да против донесеног 

акта изјави жалбу, односно употреби друго законом предвиђено правно средство (члан 

111); да се против појединачних аката судова, управних и других државних органа, као 

и организација које врше јавна овлашћења, донесених у првом степену, може изјавити 

жалба надлежном органу, а да се законом, изузетно, може искључити жалба, ако је на 

други начин обезбијеђена заштита права и законитости, као и да о законитости 

коначних појединачних аката, којима државни органи и организације које врше јавна 

овлашћења рјешавају о правима или обавезама, одлучује суд у управном спору, ако за 

одређену ствар није законом предвиђена друга судска заштита, док се само законом 

може, изузетно, у одређеним врстама управних ствари, искључити управни спор (члан 

113). 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 1. Закона о ветеринарству у 

Републици Српској, између осталог, уређено обављање ветеринарске дјелатности, те 
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организација и надлежности Ветеринарске коморе (члан 1), те да је чланом 52. ст. 1. и 

5. прописано  да се доктори ветеринарске медицине, односно дипломирани ветеринари 

удружују у Ветеринарску комору Републике, док задатке из члана 52. став 4. тач. а) и б) 

обавља Ветеринарска комора као јавна овлашћења. 

Суд је констатовао да се термин Министарство, у контексту овог закона, односи 

на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

Надаље, Суд је имао у виду да је Законом о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09,74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано: да 

се овим законом, између осталог, оснивају министарства, као републичке управе (члан 

1); да послове управе обављају министарства и други републички органи управе (члан 2 

став 2); да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства (члан 69. став 1); да се 

односи органа управе са судовима, тужилаштвима и другим републичким органима 

заснивају се на правима и дужностима одређеним Уставом, законом и другим прописом 

(члан 105); да се поједини послови управе, ради њиховог ефикаснијег и економичнијег 

обављања, преносе законом на јединице локалне самоуправе, јавне установе и друга 

правна лица (члан 108. став 1); да орган управе врши контролу рада органа у обављању 

пренесених, односно повјерених послова и има, између осталог, право и дужност да 

даје претходну сагласност на све прописе које доносе у вези са обављањем пренесених, 

односно повјерених послова (члан 111. тачка а); да при при обављању повјерених, 

односно пренесених послова управе, носиоци јавних овлашћења имају иста права и 

дужности као органи управе, док Влада и органи управе задржавају и послије 

повјеравања, односно преношења послова управе, одговорност за њихово извршавање 

(члан 114). 

 

С обзиром на наведено Суд је оцијенио да је законодавац, прописујући као у 

оспореном члану 52. став 4. тачка б) Закона о ветеринарству у Републици Српској, 

поступао у оквиру Уставом утврђених овлашћења. Наиме, законски пренос 

надлежности, у конкретном случају Комори, у виду овлашћења да утврђује минималне 

и максималне цијене услуга, подразумијева, у смислу цитираних одредаба члана 111. 

тачка а) и члана 114. Закона о републичкој управи, да Влада и органи управе задржавају 

и послије повјеравања, односно преношења послова управе, одговорност за 

извршавање истих. Оваква одговорност реализује се, између осталог, и давањем 

претходне сагласности, што је, према оцјени Суда, у складу са уставним гаранцијама из 

чл. 45, 66. и 97. став 2. Устава, те је, стога, законодавац, регулишући као у оспореном 

члану, поступао у складу са обавезом обезбјеђења јединства законодавне политике, а 

сходно принципу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава. Процјена 

потребе за утврђивањем рока у коме би надлежно министарство било обавезно да 

одлучи о давању претходне сагласности, као и питање дефинисања критеријума за 

поступање Коморе у оквиру надлежности из оспореног члана, предмет је законодавне 

политике, чију оправданост, у складу са чланом 115. Закона о Уставном суду, овај суд 

није надлежан да оцјењује.  

 

Исто тако, Суд је утврдио да наводи о немогућности улагања правних лијекова у 

случају изостанка акта којим се одлучује о давању претходне сагласности нису од 

уставноправног значаја, у смислу гаранција из чланова 16, 111. и 113. Устава, јер 

релевантна сагласност нема карактер акта којим се одлучује о појединачном праву или 

на закону заснованом интересу, нити, иста садржи мјере принуде и ограничења.  
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Суд је, такође, констатовао да је обавеза Републике Српске да, с циљем 

афирмације темеља уставноправног уређења, активно утиче и регулише слободно 

тржиште и то путем усвајања регулативе, надзором над њеном примјеном, те 

обезбјеђењем инструмената за санкционисање повреда исте. Суд, надаље, није посебно 

разматрао наводе о неусаглашености члана 52. став 4. тачка б) Закона са члановима 50. 

и 52. став 2. Устава, будући да се оспорено прописивање не може довести у контекст 

принципа зајемчених овим члановима Устава. С обзиром на изложено Суд је оцијенио 

да је оспорено законско нормирање у складу са принципом уставности из члана 108. 

став 1. Устава, којим је утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом.  

 

Имајући у виду чланом 115. Устава дефинисан стандард оцјене у поступцима 

контроле уставности, наводи предлагача којима се указује на поједина другачија 

законска рјешења нису од значаја за одлучивање овог суда, а Суд, исто тако, није 

овлашћен да међусобно усаглашава легислативна рјешења.  

 

 

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, проф. др Душко Медић, 

Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.   

       

 

 

Број: У-105/14                               ПРЕДСЈЕДНИК    

30. март 2016. године                                                            УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Преносећи своју надлежност Ветеринарској комори да утврђује минималне 

и максималне цијене услуга као у оспореном члану, законодавац је поступао у складу 

са обавезом обезбјеђења јединства законодавне политике, а сходно принципу 

владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава. 
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Рјешење 

Број: У-106/14 oд 30. марта 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/16 

 

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

члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка  д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 30. марта 2016. године, д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 41. и 45. став 6. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 

106/09). 

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности члана 42. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) са 

чланом 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 68/07 и 109/12). 

О б р а з л о ж е њ е 

Приједлогом Коморе доктора стоматологије Републике Српске покренут је пред 

Уставним судом Републике Српске поступак за оцјењивање уставности чланова 41, 42. 

и 45. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ 

број 106/09). Одредбе чланова 41. и 45. став 6. Закона, према наводима предлагача, нису 

у сагласности са чланом 39. став 1. и  чланом 50. Устава Републике Српске,  а да је 

оспорена одредба члана 42. Закона у супротности са чланом 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12). У приједлогу се 

наводи да је ријеч о наметању облика организовања, што  је супротно одредби члана 50. 

Устава, те имајући у виду да је право на слободно организовање спојено са правом на 

рад, то је оспорено нормирање у супротности и са одредбом члана 39. Устава. Даље се 

образлаже да је оспореним одредбама чланова 41. и 45. став 6. Закона о здравственој 

заштити повријеђено право на слободно организовање у привреди, што по мишљењу 

предлагача представља темељ економског и социјалног уређења Републике, јер  

оспореним законским нормирањем држава има апсолутни утицај на облик 

организовања стоматолошких амбуланти. Указује на проблеме са којима се у примјени 

оспорених законских рјешења сусрећу оснивачи стоматолошких амбуланти. 

Несагласност оспорене одредбе члана 42. Закона о здравственој заштити са одредбом 

члана 2. Закона о систему јавних служби је образложена наводима да потоњи закон 

установе дефинише као јавну службу, а не као приватну, како је дефинисано 

првонаведеним законом.  

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога. 

 

Оспореним чланом 41. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09) прописано је да су здравствене установе: амбуланта 

породичне медицине (тачка а), стоматолошка амбуланта (тачка б), дом здравља (тачка 

в), апотека (тачка г), специјалистичка амбуланта (тачка д), специјалистички центар 
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(тачка ђ), болница (тачка е), завод (тачка ж), институт за јавно здравство (тачка з), дом 

за здравствену његу (тачка и), лабораторија (тачка ј), банка биолошког материјала 

(тачка к) и банка матичних ћелија (тачка л). Према оспореном члану 42. став 1. овог 

закона здравствена установа може се основати као јавна или приватна здравствена 

установа, у складу са овим законом и Законом о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/07), док је ставом 2. овог члана прописано да се 

јавна и приватна здравствена установа оснивају под једнаким условима. Чланом 45. 

став 6. Закона прописано је да се на основу одлуке о оснивању и рјешења из става 3. 

овог члана здравствена установа уписује у судски регистар, чиме стиче својство 

правног лица.   

 

У току поступка пред Уставним судом ступио је на снагу Закон о измјенама и 

допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 

44/15). Одредбама чланова 10. и 14. тог закона извршене су измјене оспорених чланова 

41. и 45. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ 

број 106/09). Наведеним Законом о измјенама и допунама Закона о здравственој 

заштити прописано је, поред осталог, да се члан 41. мијења  и гласи: „Здравствене 

установе су: амбуланта за лијечење, здравствену његу и рехабилитацију (тачка а), 

специјалистичка амбуланта породичне медицине (тачка б), специјалистичка амбуланта 

(тачка в), стоматолошка амбуланта (тачка г), дом здравља (тачка д), апотека (тачка ђ), 

специјалистички центар (тачка 3), болница (тачка ж), специјална болница (тачка з), 

клинички центар (тачка ц), завод (тачка ј), институт за јавно здравство (тачка к), дом за 

здравствену његу (тачка л), лабораторија (тачка љ), банка биолошког материјала (тачка 

м) и банка матичних ћелија (тачка и)“ (члан 10), као и  да се члан 45. став 6. мијења  и 

гласи: „ На основу одлуке о оснивању и рјешења из става 3. овог члана, здравствена 

установа се уписује у судски регистар и Регистар здравствених установа, који води 

Министарство.“ (члан 14).   

 

С обзиром на наведено Суд је оцјењивао уставност оспорених одредби Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) у вријеме 

њиховог важења. 

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које предлагач оспорава 

одредбе чланова 41. и 45. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09), утврђено је да свако има право на рад и слободу рада 

(члан 39. став 1), те 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).  

 

За оцјену уставности оспорених одредби Закона о здравственој заштити од 

значаја су, по оцјени Суда, и одредбе Устава којима је утврђено: да свако има право на 

здравствену заштиту, те је зајемчено право на здравствену заштиту, у складу са 

законом (члан 37. ст. 1. и 2) и да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

здравство (тач. 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је измијењен 

члан 68. Устава).  

 

Полазећи од изложеног Суд је утврдио да су оспореним одредбама чланова 41. и 

45. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 

106/09) били уређени односи у оквиру овлашћења законодавног органа из тачке 12. 
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Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. Устава.  

Наведено уставно овлашћење, по оцјени Суда, подразумијева право законодавца да 

уреди систем у области здравствене заштите као и услове за обављање здравствене 

дјелатности као дјелатности од општег интереса, а у оквиру тога да дефинише врсте 

здравствених установа те њихов правни статус. Питање цјелисходности и оправданости 

оспорених законских рјешења, у смислу члана 115. Устава, није предмет уставносудске 

контроле.  

 

Оспореним одредбама Закона о здравственој заштити не ограничава се Уставом 

зајемчено слободно привређивање свим облицима својине, самосталости предузећа и 

других облика привређивања, као и слободно обављање тих дјелатности, како је то 

утврђено одредбом члана 50. Устава, већ се само дефинишу врсте здравствених 

установа и њихов правни статус, који су, без обзира на својински облик, једнаки за све 

субјекте који обављају здравствену дјелатност.  

 

У погледу навода предлагача да се оспореним законским одредбама нарушава 

Уставом зајемчено право на рад из члана 39. став 1. Устава, Суд је оцијенио да се 

оспореним прописивањем не нарушава право на рад, јер се наведено уставно право не 

може довести у везу са оспореним одредбама Закона.  

 

 Према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује међусобну 

сагласност одредаба два закона, у конкретном случају оспорене одредбе члана 42. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) са 

чланом 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

68/07 и 109/12).   

 

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку 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: У-106/14                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

30. март 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

Дефинишући оспореним одредбама, у оквиру својих уставних овлашења, 

врсте здравствених установа и њихов правни статус, који су, без обзира на 

својински облик, једнаки за све субјекте који обављају здравствену дјелатност, не 

ограничава се Уставом зајемчено слободно привређивање свим облицима својине, 

самосталости предузећа и других облика привређивања. 

 

 Уставни суд ће, због своје ненадлежности, одбацити приједлог за оцјену 

усаглашености аката једнаке правне снаге. 
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Рјешење 

Број: У-75/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

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

члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. априла 2016. 

године, д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 8а. став 3. 

Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13).  

                                                     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Игор Сјериков из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 1. 

Закона о измјени и допуни Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 79/11), у дијелу који се односи на став 3. 

измијењеног члана 8а. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08 и 58/09), а што у 

природи одговара члану 8а. став 3. Закона о приватизацији државног капитала у 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 

58/09, 79/11 и 28/13) (у даљем тексту: Закон). Оспорена одредба Закона, која прописује 

искључиву страначку легитимацију приватизованог предузећа и Правобранилаштва 

Републике Српске (у даљем тексту: Правобранилаштво) у поступцима у којима се 

одлучује о праву својине на непокретностима које су у почетном билансу стања 

приказане као имовина предузећа, онемогућава трећим лицима, регистрованим 

власницима ових непокретности, да као странке у поступку равноправно заступају 

своје интересе. Додатно се истиче да је предмет купопродаје у поступку приватизације, 

у складу са чланом 4. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 51/06), био државни капитал у 

предузећима, тј. акције, а не непокретности из почетног биланса стања, те стога купци 

овог капитала не би требало да су у могућности да остваре пренос права својине и на 

непокретностима. С обзиром на изложено, давалац иницијативе сматра да је оспорени 

члан 8а. став 3. Закона у супротности са чланом 56. став 1. и чланом 60. став 1. Устава 

Републике Српске (у даљем тексту: Устав), чланом 1. Протокола 1 уз Европску 

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

Конвенција), чланом 23. Закона о стварним правима, чланом 38. Закона о општем 

управном поступку и Законом о експропријацији.  

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 25. новембра 2014. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 8а. став 3. Закона о приватизацији 

државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/06, 

1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13). 
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У одговору на рјешење о покретању поступка који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да давалац иницијативе погрешно тумачи 

Устав и оспорени закон, јер Закон рјешава питања од општег и јавног интереса и то 

одређујући начин укњижбе у јавним евиденцијама, а никако начин стицања својине на 

непокретностима, како тврди иницијатор. Законодавац је, како се истиче, релевантним 

прописивањем утицао на отклањање застоја у рјешавању имовинско-правних односа 

који су у вези са приватизацијом, чиме је превенирао вођење управних спорова, а све у 

функцији заштите права на имовину. Поред тога, у одговору се указује да Уставни суд 

није надлежан да оцјењује сагласност оспорене законске одредбе са Законом о 

стварним правима, Законом о општем управном поступку и Законом о 

експропријацији, јер се ради о актима исте правне снаге. 

 

Оспорена одредба члана 8а. став 3. Закона о приватизацији државног капитала у 

предузећима прописује да су странке у овом поступку, /у којем се одлучује о праву 

својине подносиоца захтјева на објекту који је био предмет приватизације и на 

земљишту неопходном за редовну употребу тог објекта (члан 8а. став 2)/, предузеће из 

става 1. овог члана и Правобранилаштво Републике Српске.  
 

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона Суд је имао у виду 

да је Уставом утврђено: да се економско и социјално уређење заснива, између осталог, 

на равноправности свих облика својине и слободном привређивању (члан 50); да се 

законом може ограничити или одузети право својине уз правичну накнаду (члан 56. 

став 1); да се својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини и услови 

под којима се та средства преносе у друге облике својине уређују законом (члан 58. 

став 1); да се средства у друштвеној и државној својини могу отуђивати, по правилу, 

само по тржишним критеријумима (тачка 2. Амандмана XXXI на Устав, којим је 

замијењен став 2. члана 58); да физичка и правна лица остварују својинска права на 

непокретности према њиховој природи и намјени, у складу са законом (члан 60. став 1); 

да Република уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине, правни положај предузећа и других организација и контролу 

законитости располагања средствима правних лица и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом (тач. 6, 9. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је 

замијењен члан 68).  

       Суд је, такође, узео у обзир да Закон уређује услове и поступак за продају и 

преношење државног капитала у предузећима, који је у својини Републике Српске, у 

својину домаћих и страних физичких и правних лица (члан 1); да су предмет 

приватизације акције и учешћа, као и државни капитал у предузећима која се до дана 

ступања на снагу овог закона нису конституисала у складу са Законом о предузећима, 

односно у складу са Законом о јавним предузећима (члан 4); да на основу евиденције о 

извршеној приватизацији државног капитала у предузећима по одредбама Закона о 

приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 24/98, 62/02, 38/03 и 109/05) и одредбама Оквирног закона о приватизацији 

предузећа и банака у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број 14/98), Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а. д. Бања Лука, по 

захтјеву предузећа, издаје увјерење у којем се означавају непокретности онако како су у 

почетном билансу стања (програм приватизације) означене и исказане у имовини 

предузећа које је било предмет извршене приватизације, као и да на основу увјерења из 

става 1. овог члана, земљишнокњижне, катастарске документације и извода из судског 

регистра о оснивању предузећа, а по захтјеву предузећа, Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове проводи поступак и, након извршеног увиђаја и 
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изјашњења од стране лица геодетске струке у погледу идентификовања земљишта 

испод објекта и земљишта неопходног за редовну употребу објекта, а по потреби и 

изјашњења вјештака друге струке, доноси рјешење којим се одлучује о праву својине 

подносиоца захтјева на објекту који је био предмет приватизације и на земљишту 

неопходном за редовну употребу тог објекта, док правоснажно рјешење из става 2. овог 

члана Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове доставља 

надлежном органу који је дужан то рјешење провести у јавним евиденцијама о 

непокретностима (члан 8а. ст. 1, 2. и 4). 

  

Исто тако, Суд је имао у виду да је Законом о Правобранилаштву Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/05, 77/06, 119/08, 78/11) 

прописано да је Правобранилаштво самосталан орган који у поступку пред судовима и 

другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите имовинских 

права и интереса Републике Српске, града, општине и њихових органа и организација, 

те других органа и организација, који немају својство правног лица и нису уписани у 

судски регистар, а финансирају се из Буџета Републике Српске, као и да 

Правобранилаштво врши и друге послове одређене законом (члан 1. ст.1. и 2). 

 

Чланом 38. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) прописано је да је странка лице по чијем је захтјеву 

покренут поступак или против кога се води поступак, или које ради заштите својих 

права или правних интереса има право да учествује у поступку. 

 

Суд је узео у обзир и да је чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију зајемчено  да 

свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, те да 

нико не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима 

предвиђеним законом и општим начелима међународног права, као и да претходне 

одредбе ни на који начин не утичу на право државе да примењује 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.   

 

Цијенећи цитиране уставне одредбе Суд је утврдио да законодавац није 

прекорачио границе својих овлашћења када је оспореном одредбом Закона легитимисао 

Правобранилаштво и предузеће као странке у поступку из члана 8а. став 2. Закона, у 

поступку одлучивања о праву својине предузећа на објекту који је био предмет 

приватизације, односно на земљишту неопходном за његову редовну употребу. Како 

приватизација подразумијева продају и преношење државног капитала у предузећима, 

који је у својини Републике Српске, у својину домаћих и страних физичких и правних 

лица, то није спорно да, у смислу члана 38. Закона о општем управном поступку, 

постоји веза, тј. право или правни интерес Републике Српске и приватизованог 

предузећа да учествују у поступку из члана 8а. став 2. Закона. Имајући у виду да 

Правобранилаштво, по сили закона, између осталог, заступа и имовинска права и 

интересе Републике Српске, Суд је утврдио да се законодавац, нормирајући као у 

оспореном члану 8а. став 3. Закона, руководио цјелисходном процјеном да ће на 

прописани начин интереси субјеката предметних правних односа бити оптимално 

заштићени. Оспореним нормирањем није ускраћено право трећим лицима да постојање 

имовинских и других права и интереса на релевантним некретнинама остварују у 

поступцима пред редовним судовима. Узимајући у обзир свеукупност изложеног, 

прописивање из члана 8а. став 3. Закона, према оцјени Суда, нема за посљедицу 

одузимање ни ограничење имовинских права зајемчених Уставом и Конвенцијом, нити, 
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пак, вријеђа друге одредбе Устава, а на шта указује давалац иницијативе. Исто тако, у 

складу са чланом 115. Устава, није у надлежности овог суда да цијени оправданост 

цјелисходне процјене законодавца, нити да утиче на законодавну политику тако што ће 

утврдити потребу, евентуалног, признавања страначке легитимације и другим 

субјектима права. 

 

Поред овога, у погледу навода којима се указује на могућност злоупотребе 

оспорене законске одредбе у поступцима пред редовним судовима, као и питања 

исправности података о некретнинама исказаним у почетном билансу стања, Суд је 

утврдио да, сходно члану 115. Устава, није надлежан за оцјену истих јер се не може 

упуштати у примјену закона, нити у тачност података о врсти и обиму права 

приватизованог предузећа на појединим некретнинама. 

 

Такође, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да цијени међусобну 

усаглашеност одредаба различитих закона, односно, у конкретном случају несагласност 

Закона о приватизацији државног капитала у предузећима са Законом о стварним 

правима, Законом о општем управном поступку и Законом о експропријацији, јер се се 

ради о прописима исте правне снаге. 

 

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-75/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 
 

 

Није у надлежности Уставног суда да цијени оправданост цјелисходне 

процјене законодавца, нити да утиче на законодавну политику, тако што ће 

утврдити потребу евентуалног признавања страначке легитимације и другим 

субјектима права у појединим поступцима. 
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ИРЕНА МОЈОВИЋ, судија 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ  

 

Сагласно одредбама члана 31. став 5. и 6. Пословника Уставног суда ( Службени 

гласник Републике Српске број 90/14), издвајам своје мишљење о несагласности са 

Рјешењем Уставног суда број: У-75/14, донијетим на редовној сједници Суда одржаној 

дана 27. 04. 2016. године, како сљеди:   

 

Предметном иницијативом за покретање поступка за оцјену уставности пред Уставним 

судом Републике Српске, оспорена је искључиво одредба чл. 8а. ст. 3. Закона, која се 

односи на  посебан управни поступак и која гласи: 

 

 „Странке у овом поступку су предузеће из става 1. овог члана и Правобранилаштво 

Републике Српске.“ 

     Одредбама члана 8.а ст. 2. и ст. 3. Закона о  приватизацији државног капитала у 

предузећима ( Службени гласник  Републике Српске број  51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 

58/09,79/11 и 28/13)  прописана су  правила посебног управног поступка према којима 

поступа Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: 

РУГИП), приликом утврђивања права својине и укњижбе права својине 

приватизованих предузећа на непокретностима. 

Према начелима општег управног поступка, која произлазе из релевантних одредаба 

Устава Републике Српске и Европске конвенције о људским правима и слободама,  

странка је лице по чијем захтјеву је покренут поступак или против кога се  води 

поступак, или које ради заштите својих права или правних интереса има право да 

учествује у поступку као заинтересовано лице. Међутим, цитираном законском 

одредбом заинтересованом лицу није омогућено учешће у посебном управном 

поступку.  

     Статус заинтересованог лица се утврђује према  материјалном праву,  а према овом 

закону, то је право својине, пошто се  у том поступку врши  утврђивање права својине, 

укључујући и претварање уписаних права управљања, кориштења или располагања  на 

некретнинама у државној својини, ради укњижбе права својине. 

  

     Уставни суд према  одредби члана 115. ст. 1. Устава надлежан је да одлучује о 

сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом, па сматрам да није 

одлучујуће у овом предмету указивање на слободну процјену законодавца о 

цјелисходности  прописа, пошто то не би могло утицати на питање  уставности 

оспорене одредбе.  

    Изражавам мишљење да су за оцјену уставности одредбе члана 8а став 3. Закона 

релевантне  сљедеће уставне одредбе: 

 

     Темељ и основне вриједности уставног поретка Републике Српске су, према одредби 

члана 5. ст 1. алин. 1 Устава Републике Српске, гарантовање и заштита људских права 

и слобода у складу са међународним стандардима. Према члану 5. ст.1. алин.4. Устава 

основно  уставно начело  владавине  права   изражава  се кроз  одредбу члана 108. 

Устава, према којој  закони Републике Српске морају бити сагласни са Уставом, а сви 

други прописи са Уставом и законом. 

     Према одредби чл. 10. Устава, грађани Републике (што се односи и на правна лица) 

равноправни су у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и 

уживају исту правну заштиту. Међутим, одредбом чл. 8а ст.3. Закона о приватизацији 

државног капитала у предузећима извршена је повреда наведеног начела, јер је 
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онемогућено да заинтересовано лице учествује као странка у посебном управном 

поступку, чиме се доводи у неравноправан положај у односу на предузеће и 

Правобраниоца. 

    Спорном одредбом је повријеђена  одредба члана 16. Устава, према којој свако има 

право на једнаку правну заштиту својих права у поступку пред судом и другим 

државним органом и организацијом.  

 

    Такођер су спорном одредбом  повријеђене одредбе члана  48. ст. 1. и 2. Устава, 

према којима се  права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни 

ограничити и обезбјеђује се судска заштита слобода и права зајемчених овим уставом. 

Према члану 49. ст. 2. Устава законом се може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање, а у овом случају су, 

насупрот томе, законом та права онемогућена, па је дошло до повреде наведене одредбе 

Устава. 

 

Одредбама члана 66. Устава уређена су права права и дужности Републике које врше 

Уставом одређени републички органи, па је одређено да су, између осталог, људска 

права и слободе, једнакост пред законом и једнак положај предузећа и других 

организација, основа  и мјера овлашћења и одговорности републичких органа, па су 

спорним изостављањем заинтересованог лица као странке, повријеђене и ове уставне 

одредбе. 

 

Према одредби члана 68. т. 5. Устава (Амандман XXXII) надлежност Републике је 

остваривање и заштита људских права и слобода, а  према одредби члана 68. т. 6. 

Устава и заштита својинских  односа и заштита свих облика својине, у складу са 

Уставом. 

Посебно треба указати на одредбу члана  111. Устава  према којој државни органи и 

организације које врше јавна овлаштења могу у појединачним стварима рјешавати о 

правима и обавезама грађана или  примјењивати мјере принуде и ограничења, само у 

законом прописаном поступку у коме је свакоме дата могућност да брани своја права и 

интересе и да против донесеног акта изјави жалбу, односно употреби друго законом 

предвиђено правно средство. 

 

Мишљења сам да није основан разлог да Уставни суд заузме другачији став ни то што 

заинтересовано лице има право да покрене парнични поступак ради заштите свог права, 

пошто се пред управним органом или управном организацијом  и у управном спору  и 

пред редовним судом у парници не рјешавају иста правна питања, иако се обје врсте 

поступака могу односити на исту непокретност. При томе треба посебно имати у виду 

да је надлежност редовног суда по питању утврђивања права својине на 

непокретностима и укњижбе законом пренијета на РУГИП и да та управна 

организација сада одлучује о  утврђивању права својине и укњижби права својине, као 

једног од основних људских права. Наравно да и даље постоји могућност вођења 

парничног поступка по разним питањима која утичу на право својине на 

непокретностима. Но, то што свако има право да покрене парнични поступак, не значи 

да нема право да буде странка у управном поступку. Посљедице ускраћивања Уставом 

загарантованих права, не могу се оправдати постојањем неког другог права. 

 

У погледу начела Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

(у даљем тексту: ЕК), која се  према  одредби члана II/2 Устава БиХ   обавезно директно 

примјењује и има приоритет над свим законима у БиХ,  па и над овим законом, за 
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заштиту права и правних интереса странке у управном поступку и у судској контроли 

управних аката, посебну важност имају начело законитости, начело правне сигурности 

и начело права на поштено суђење, која начела се у пракси Европског суда за људска 

права у Стразбуру (у даљем тексту: Европски суд) најчешће наводе као елементи појма 

владавине права.  

 

Међутим, оспореном  одредбом чл. 8а ст.3. Закона о приватизацији државног капитала 

у предузећима  учињена  је повреда гаранција из члана 6. ст 1.  ЕК , према којем свако  

током одлучивања о његовим  грађанским правима  има право на правичну и јавну 

расправу пред независним и непристрасним судом образованим на основу закона, а то 

се односи и на поступак пред управним органом. За  такво тумачење првог става члана 

6. ЕК, Европски суд је дао смјерницу у својим пресудама, према којима није одлучујуће  

да ли се поступак одвија пред парничним судом, управним органом или другим тијелом 

које има јурисдикцију. 

 

Према чл. 1. Протокола 1 уз ЕК, на коју се указује иницијативом, 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 условима предвиђеним законом и 

општим начелима међународног права. Претходне одредбе, међутим, ни на који начин 

не утичу на право државе да примјењује такве законе које сматра потребним да би 

надзирала кориштење имовине у складу са општим интересима.Држава има широк 

ступањ слободне процјене у примјени социјалне и економске политике које имају за 

посљедицу мијешање у право на имовину, но, Уставни суд  има своју улогу у процјени  

уставности и законитости таквог мијешања, а оспореном одредбом чл. 8а. Закона, није 

установљена заштита јавног интереса. По питању тумачења  јавног интереса  Европски 

Суд је заузео становиште: „Отуђивање имовине проведено без икаквог другог разлога 

до да се пренесе лична корист на приватно лице не може бити у друштвеном 

интересу, па  Суд у таквим предметима  поставља уобичајене захтјеве доступности 

права и правне заштите против интервенције јавних органа.“1 

 

Оспореном одредбом извршена је и повреда одредби  члана 14. ЕК и чл. 1. Протокола 

12 уз ЕК о забрани дискриминације по било којем основу, јер је заинтересовано лице 

неравноправно  као странка, на основу  својства заинтересованог лица, у односу на 

својство странке које је признато предузећу и Правобраниоцу. 

Прописи о посебним управним поступцима  због специфичности области које 

захтијевају посебан управни поступак, могу се разликовати од општег управног 

поступка, али морају да буду у сагласности са основним начелима општег управног 

поступка, уставним гаранцијама и одредбама ЕК о праву на приступ суду и државном 

органу. Пошто је оспореном одредбом члана 8а став 3. Закона онемогућено учешће 

заинтересованог лица у посебном управном поступку у коме се одлучује о праву 

својине, сматрам да је та одредба  супротна наведеним начелима и одредбама Устава и 

ЕК.  

                                                                                                                    Ирена Мојовић,                  

                                                                                                                     судија 

 

 

      

 

                                                 
1 Пресуда James, A.98, стр. 30-32 од 21.фебруара 1986. 
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Одлука 

Број: У-87/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 

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

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о 

Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној  27. априла 2016. године,  д о н и о  ј е  

 

  

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 26. Закона о здравственом осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) 

није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Утврђује се да чланови 25. и 26. став 2. Правилника о коришћењу 

здравствене заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/11) нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности члана 20. Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 

70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 8. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15). 

 

       

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чупељић Борис из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 20. и 26. Закона 

о здравственом осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 

70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09. и 106/09) и члана 8. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09), те уставности и 

законитости члана 25. и члана 26. став 2. Правилника о коришћењу здравствене 

заштите изван Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 68/11) 

који је донио Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске. У 

иницијативи је наведено да оспорени чланови ових закона нису у сагласности са 

чланом 10, чланом 49 ст. 1. и 2, чланом 66. ст. 1. и 2. и чланом 68. став 1. тачка 4. 

Устава Републике Српске, те да оспорени чланови Правилника нису у сагласности са 

чланом 18, 19. и 28. став 1.  Закона о здравственом осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“  бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), а тиме ни 

са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. У вези са наведеним, давалац 

иницијативе истиче лични примјер немогућности остваривања здравствене заштите 

одласком на постдипломске студије у иностранство, због чега сматра да је законодавац 

био дужан да пропише садржину и обим права осигураних лица на здравствену 

заштиту, као и услове под којима се та права остварују. Наиме, давалац иницијативе 

сматра да се обим права на здравствену заштиту, као и њихов садржај не може 

регулисати правилником, јер се ради о материји која се уређује законом, а да се 

правилником може регулисати само начин остваривања ових права и то, у обиму и 

садржини прописаној законом. Наводи да прописано здравствено осигурање које му, 
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као осигураном лицу, припада по закону не обезбјеђује коришћење тих права за 

вријеме редовног школовања у иностранству, због чега сматра да му није обезбијеђена 

здравствена заштита под једнаким условима, те предлаже да Суд утврди неуставност 

наведених одредби Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој заштити, 

као и незаконитост и неуставност оспорених одредби Правилника о коришћењу 

здравствене заштите изван Републике Српске.  

 

Народна скупштина није доставила одговор на наводе из иницијативе којима се 

оспорава уставност чл. 20. и 26. Закона о здравственом осигурању и члан 8. став 3. 

Закона о здравственој заштити. 

 

У одговору Управног одбора Фонда здравственог осигурања Републике Српске  

на наводе из иницијативе којима се оспорава уставност и законитост члана 25. и члана 

26. став 2. Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске, 

поред осталог, наведено је да су ови чланови Правилника у сагласности са Законом о 

здравственом осигурању и Законом о  здравственој заштити и да оспореним одредбама 

Правилника осигураном лицу на привременом боравку у иностранству није ускраћено 

право на коришћење здравствене заштите. Наиме, доносилац оспореног правилника 

истиче да, с обзиром на то да је давалац иницијативе, односно осигурано лице, 

завршило четворогодишњи студиј првог циклуса и у међувремену напунило 26 година 

живота, обезбијеђено му је, у складу са Законом и Уставом Републике Српске, право на 

здравствену заштиту као незапосленом лицу, а као осигураном лицу које привремено 

борави у иностранству ради приватног посла за период до 60 дана у току календарске 

године, Фонд здравственог осигурања му је, као једину могућност, издао Ино образац. 

 

Оспореним одредбама Закона о здравственом осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) прописано 

је да обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите из претходног члана 

утврђује Фонд уз мишљење министарства надлежног за послове здравља (члан 20) и да 

коришћење здравствене заштите у иностранству регулише Фонд својим актима у 

складу са законом (члан 26).  

 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 

106/09), у оспореном члану 8. став 3, прописано је да обим, садржај и начин 

остваривања здравствене заштите утврђује Фонд здравственог осигурања Републике 

Српске уз сагласност Министарства здравља и социјалне заштите. 

 

Правилником о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/11), у оспореноим, члану 25. став (1) 

прописано је да право на здравствену заштиту у вријеме боравка у иностранству имају 

осигураници, односно осигурана лица Фонда: а) у радном односу код домаћег или 

страног послодавца са сједиштем у Републици Српској, упућена на рад или стручно 

усавршавање у иностранству, б) на раду у дипломатско-конзуларним 

представништвима БиХ у инострантву, ако су држављани БиХ са пребивалиштем на 

територији Републике Српске, в) на службеном путу, г) на редовном школовању у 

иностранству и д) на привременом боравку у иностранству ради приватног посла 

(туристи и сл.), а ставом (2) истог члана прописано је да члан уже породице 

осигураника из става 1. т. а) и б) овог члана који борави са осигураником у 

иностранству користи здравствену заштиту под истим условима под којима 

здравствену заштиту користи и осигураник. Такође, оспореним чланом 26. став 2. 
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Правилника прописано је да  осигураник, односно осигурано лице из члана 25. став 1. 

т.а), б), в) и г) овог правилника има право на коришћење здравствене заштите у 

иностранству која се не може одгодити до његовог повратка у Републику Српску, ако 

међународним уговором није другачије одређено (став (1)), и да осигурано лице из 

члана 25. став1. тачка д) овог правилника има право на коришћење здравствене заштите 

у иностранству само за случај хитне медицинске помоћи како би се отклонила 

непосредна опасност по живот и здравље (став (2)).       

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је, прије свега, утврдио да је чланом 3. 

Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити, који је 05. јуна 2015. 

године објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 44/15, измијењена 

оспорена одредба члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09) тако што је прописано да се обим, садржај и начин 

остваривања здравствене заштите утврђује у складу са законом који уређује област 

здравственог осигурања. Из наведеног произлази да је и измијењеним, као и оспореним 

чланом 8. став 3. Закона о здравственој заштити, Фонду здравственог осигурања 

Републике Српске омогућено да утврђује обим, садржај и начин остваривања 

здравствене заштите, с тим да то сада чини уз мишљење, а не као до сада, сагласност 

министарства надлежног за послове здравља. С обзиром на наведено, као и чињеницу 

да су и након измјене оспорене одредбе члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити 

остао исти разлог оспоравања  уставности ове одредбе, односно да се обим права на 

здравствену заштиту, као и њихов садржај не може регулисати правилником, 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 оцјену  уставности и на 

одредбу члана  3. Закона о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске” број 44/15).  

 

У поступку оцјењивања уставности  оспорених законских одредаба, Суд је имао 

у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да су грађани Републике равноправни 

у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да свако има право на заштиту 

здравља и да је зајемчено право на здравствену заштиту у складу са законом и да дјеца, 

труднице и стара лица имају право на  здравствену заштиту из јавних прихода, а друга 

лица под условом утврђеним законом (члан 37.); да Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, основне циљеве и правце социјалног развоја, социјално осигурање и 

друге облике социјалне заштите, здравство, борачку и инвалидску заштиту, бригу о 

дјеци и омладини, образовање, културу и заштиту културних добара, физичку културу ( 

члан 68. замијењен Амандманом XXXII тач. 8. и 12); члан 69. ст. 2. и 4, према коме 

законодавну власт у Републици Српској врши Народна скупштина и Вијеће народа, а 

извршну власт врши Влада; члан 90. ст. 3. и 4. којим је прописано да Влада обезбјеђује 

провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте и доноси уредбе, одлуке и 

друга акта за извршавање закона и члан 108. став 2. према коме, прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом.  

 

Суд је оцијенио да из наведених одредаба Устава произлази да се питања која се 

односе на коришћење здравствене заштите уређују законом.  
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Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да је законодавац, 

сагласно уставном овлашћењу да уређује, поред осталог и здравство, Законом о 

здравственом осигурању уредио систем обавезног и проширеног здравственог 

осигурања, права из осигурања, начин остваривања права и начела приватног 

здравственог осигурања (члан 1), а Законом о здравственој заштити уређено је 

обезбјеђивање и начела здравствене заштите, права и обавезе грађана и пацијената у 

остваривању здравствене заштите, оснивање, престанак рада и организацију 

здравствених установа, органе здравствених установа, организовање рада, радно 

вријеме и штрајк у здравственој установи, здравствене раднике и здравствене 

сараднике, сертификацију и акредитацију здравствених установа, посебне одредбе, 

финансирање здравствене установе, надзор, стручне комисије, као и друга питања од 

значаја за организацију и спровођење здравствене заштите (члан 1).  

 

Прописивање у оспореним одредбама члана 20. Закона о здравственом 

осигурању и члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити је у сагласности са 

наведеним уставним одредбама и зато у овом дијелу није прихваћена иницијатива за 

оцјену њихове уставности. Наиме, неспорно је да је овим одредбама Фонду 

здравственог осигурања дато овлашћење да само ближе разради одређена питања 

здравствене заштите у складу са овим законима, што може да буде његова надлежност.  

 

Међутим, прописивање као у члану 26. Закона о здравственом осигурању да 

коришћење здравствене заштите у иностранству регулише Фонд својим актима у 

складу са законом задире у основне уставне принципе и повређује начело подјеле 

власти. На овај начин дошло је до прекорачења уставних овлашћења из члана 69. став 

2. и 4. Устава Републике Српске, јер је надлежност законодавног органа пребачена на 

Фонд здравственог осигурања који може доносити само акте у циљу извршавања 

закона, а не и оне које су у надлежности законодавца. Због тога је оспорена одредба у 

несагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Такође, Суд је, на основу истих уставних принципа, оцијенио да и прописивање 

као у оспореним одредабама чл. 25. и  26. став 2. Правилника о коришћењу здравствене 

заштите изван Републике Српске није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

Наиме, Фонд здравственог осигурања Републике Српске је, уређујући питања 

остваривања права на здравствену заштиту изван Републике Српске на начин као у 

оспореним одредбама Правилника, по оцјени Суда, преузео законодавну власт, због 

чега ове одредбе нису у сагласности са  чланом 69. ст. 2. и 4. Устава Републике Српске. 

Поред тога, како оспорени правилник није донесен у циљу извршавања закона, већ је 

њиме извршено непосредно уређивање односа који, према наведеним уставним 

одредбама представљају законску материју, то су оспорене одредбе члана 25. и члана 

26. став 2.  Правилника несагласне  и са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. 

 

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

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

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

Српске“ бр. 104/11 и 94/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

 

На основу изложеног, Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-87/14                                ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да Фонд здравственог осигурања може доносити само акте 

у циљу извршавања закона, давање овлашћења од стране законодавца да коришћење 

здравствене заштите у иностранству регулише Фонд својим актима није у складу 

са уставним начелом подјеле власти. 

 

Уређујући законску материју остваривања права на здравствену заштиту 

изван Републике Српске, оспорене одредбе подзаконског општег акта нису у 

сагласности са уставним начелом законитости. 
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Одлука 

Број: У-90/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

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

члана 57. тачка а),  члана 60. став 1. тачке 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 27. априла 2016. године, д о н и о  ј е  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се 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). 

 

Обуставља се поступак за оцјену уставности и законитости члана 2. и 

члана 12. Одлуке о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину 

уплате број 01-105-4/14 („Службени гласник Републике Српске“ број 12/14).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Сладабони“ д.о.о. Бања Лука, које заступа мр Горан Бубић, адвокат из 

Бањалуке, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјену уставности члана 3. ст. 1. и 3. и члана 40. став 1. Закона о 

Привредној комори Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

65/08), те оцјену уставности и законитости чл. 2. и 12. Одлуке о начину обрачуна, 

висини годишње чланарине, роковима и начину уплате број 01-105-4/14 („Службени 

гласник Републике Српске“ број 12/14) од 12. фебруара 2014. године, коју је донијела 

Скупштина Привредне коморе Републике Српске, сматрајући да су оспорени општи 

акти у несагласности са чланом 50. Устава. У приједлогу се, такође, истиче да је 

оспорено законско прописивање у супротности са Амандманом LVII на Устав, чланом 

22. Међународног пакта о грађанским и политичким правима, чланом 11. Европске 

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

као и чланом 1. Протокола 1. уз Конвенцију. Предлагач сматра да прописивање 

обавезног чланства у Привредној комори проблематизује гаранцију мирног уживања 

имовине, те доводи у питање зајемчено право на слободу удруживања, које 

подразумијева и право на непридруживање. Утврђивање обавезног чланства за све 

привредне субјекте, моментом уписа у судски регистар, представља ограничење права 

на слободу удруживања, као и да ово ограничење није засновано на оправданим 

разлозима, нити је пропорционално легитимним циљевима. Оспоравајући члан 40. 

Закона, истиче се његова неусаглашеност са Конвенцијом зајемченим правом на 

стицање и мирно уживање имовине, а које право је ограничено рестриктивним 

прописивањем Закона, те произвољношћу у одређивању економске снаге из члана 2. 

оспорене одлуке. Предлагач сматра да не постоји јасно дефинисан начин одређивања 

економске снаге правног лица, те, стога, с обзиром на обавезност чланства, њено 

паушално одређивање има за резултат произвољно мијешање у имовину чланова. 

Аргументацију за основаност изнесених  навода предлагач налази и у одређеним 
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ставовима Европског суда за људска права. Даље се истиче да је члан 12. Одлуке 

супротан члану 110. Устава, јер прописује ретроактивно дејство овог општег акта.  

У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске оспоравају се изнесени наводи и истиче да оспореним одредбама Закона нису 

повријеђени уставни принципи на које указује предлагач. Наглашава се да је Привредна 

комора институција јавног права чији су чланови правна лица, тј. привредни субјекти 

са овлашћењима који своју дјелатност обављају по основу посебних закона. Истиче се 

да Комора, као јавноправно лице, обавља дјелатност која је у општем интересу, те су 

јој, стога, Законом пренесена прецизно одређена јавна овлашћења. На основу наведеног 

закључује се да је предметним прописивањем законодавац поступио у најбољем 

интересу, цијенећи разлоге цјелисходности и општег интереса, као и да није у 

надлежности Уставног суда да цијени да ли је предметно рјешење и најбоље за уређење 

релеваних односа.   

У одговору који је доставила Привредна комора Републике Српске наводи се да 

је Комора непрофитна, законом основана, јавноправна асоцијација привредних 

субјеката која, не спречавајући укључивање својих чланова у друга удружења, 

обезбјеђује заштиту њихових интереса, што је у сагласности са обавезом Републике да 

штити и унапређује услове за привредни развој земље, док је обавезност чланства у 

Комори израз потребе обезбјеђења квалитета услуга и функција Коморе. Такође се 

истиче да је оспорена Одлука о начину обрачуна, висини годишње чланарине, 

роковима и начину уплате на закону заснована, да су је самостално, путем Скупштине, 

донијели чланови Коморе који, стога, директно одлучују о висини и критеријумима за 

одређивање чланарине, због чега су неосновани наводи о произвољном мијешању 

Коморе у имовину чланова. Потреба повратног дејства Одлуке објашњена је 

неопходношћу координације са активностима чланова, у контексту обавезе предаје 

завршних рачуна као и обраде истих од стране Агенције за посредничке, информатичке 

и финансијске услуге, а с циљем  добијања валидних података за обрачун чланарине.    

Оспореним одредбама Закона о Привредној комори Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 65/08) прописано је да су чланови 

Коморе: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске 

организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској, те да чланство 

у Комори правна лица из става 1. овог члана стичу уписом оснивања у судски регистар 

(члан 3. ст 1. и 3), док се чланарина коју плаћају чланови Коморе из члана 3. став 1. 

овог закона обрачунава на основу економске снаге одређеног члана Коморе. Одлуку о 

начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате доноси 

Скупштина Коморе, с тим да чланарина за текућу годину не може бити већа од 0,05 % 

укупног прихода који је члан Коморе остварио у претходној години (члан 40. став 1).  

Оцјењујући уставност оспорених одредби Закона о Привредној комори 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08) Суд је имао у 

виду да је Уставом Републике Српске утврђено да се економско и социјално уређење, 

између осталог, заснива на самосталности предузећа и других облика привређивања у 

стицању и расподјели добити (члан 50), те да је Амандманом XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, у тачки 6, поред другог, 

утврђено да Република уређује и обезбјеђује правни положај предузећа и других 

организација, њихових удружења и комора. 

  

 Суд је, такође, имао у виду да је Законом о Привредној комори Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08) прописано: да је Привредна 

комора Републике Српске невладина, самостална, стручно-пословна организација, 

независна и непрофитна јавноправна асоцијација привредних субјеката и привредних 
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асоцијација са територије Републике Српске (члан 2); да чланови Коморе могу бити: 

пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научноистраживачке и образовне 

институције, савези, фондације, предузетници, земљорадничке задруге и други субјекти 

који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у 

Комори, а у складу са Статутом Коморе (члан 3. став 2); да се средства за рад Коморе 

обезбјеђију из чланарине, коју обавезно плаћају чланови и из накнада за обављање 

пословних услуга и других извора (члан 37); да регистарски судови достављају Комори 

рјешење о регистрацији оснивања, односно статусне промјене правног лица из члана 3. 

став 1. овог закона ради уписа, односно њиховог брисања из регистра чланова Коморе 

(члан 38. став 1). 

 

 Суд је узео у обзир да члан 11. Конвенције, између осталог, прописује 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 спрјечавања нереда или криминала, заштите 

здравља или морала, или ради заштите права и слобода других. 

 Члан 1. Протокола 1. уз Конвенцију гарантује да свако физичко или правно лице 

има право на неометано уживање своје имовине. Нико не може бити лишен своје 

имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим 

начелима међународног права. Претходне одредбе, међутим, ни на који начин не утичу 

на право државе да примјењује такве законе које сматра потребним да би надзирала 

коришћење имовине у складу с општим интересима или да би осигурала наплату пореза 

или других доприноса или казни. 

  

 На основу изложеног Суд је оцијенио да је законодавац, прописујући као 

оспореним чланом 3. ст. 1. и 3. и чланом 40. став 1. Закона о Привредној комори 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08), остао у оквиру 

својих уставних надлежности. Законодавац је, наиме, с обзиром на то да Устав не 

садржи ограничења у овом смислу, опредјељујући се за јавноправни модел коморског 

система, обавезао Привредну комору на вршење управних и других надлежности, због 

чега је, руководећи се разлозима цјелисходности, одредио и њене изворе финансирања, 

као и услове организовања, а у складу са Амандманом XXXII на Устав којим је 

замијењен члан 68. Устава. Предвиђајући обавезно чланство у Комори, законодавац 

није повриједио принцип самосталности предузећа и других облика привређивања у 

стицању и расподјели добити из члана 50. Устава, како тврди предлагач, јер је 

ограничавајући горњу границу коморске чланарине укупним годишњим приходом 

чланова, коначни обрачун, као и одређивање методологије плаћања, повјерио 

Скупштини Коморе. С обзиром на то да је Привредна комора јавноправна институција, 

а не удружење које настаје и престаје слободном вољом грађана, Суд је утврдио да 

обавеза законодавца, у смислу члана 11. Конвенције, подразумијева да исти не спречава 

чланове Коморе да се учлањују или формирају друге врсте удружења. Имајући у виду 

да оспорене одредбе члана 3. ст. 1. и 3. Закона, али ни Закон у цјелини, не садрже 

овакву забрану, Суд је оцијенио да су у контексту гаранција из члана 11. Конвенције, 

неосновани наводи предлагача о повреди његовог права на слободу удруживања, што је 

у складу са принципима из Амандмана LVII на Устав тач. 1-3, којим је допуњено 

уставно Поглавље о људским правима и основним слободама. 

Прописивање чланарине из оспореног члана 40. став 1. Закона се не може 

сматрати произвољним, јер исти, уз уважавање јавноправног интереса за дјелатност 

Коморе, али и различитих околности обвезника, тј. њихове економске снаге, регулише 
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на начин и у мјери која је неопходна да би се задовољила сврха због које је предметно 

нормирање уведено. У складу са оспореним законом, Привредна комора је надлежна за 

вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег интереса, а такво овлашћење 

подразумијева, између осталог, да Комора може да, на општи и јасан начин, пропише 

методологију обрачуна чланарине, као и висину, начин и рокове њене уплате. Такође, 

из оспореног Закона произлази да се чланарине обрачунавају и наплаћују за коришћење 

конкретних услуга Коморе, односно за могућност приступа услугама од општег 

интереса, док је начин њиховог обрачуна сразмјеран економској снази обвезника. 

Имајући у виду да су оспорене чланарине на закону засноване, да су прописане у 

јавном интересу, те да, притом, није нарушено начело пропорционалности између 

коришћених средстава и циља коме се тежи, Суд је утврдио да предметним 

прописивањем нису повријеђена ни права зајемчена чланом 1. Протокола 1. уз 

Конвенцију.  

 

У погледу оцјене уставности и законитости оспорених одредаба чл. 2. и 12. 

Одлуке о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате 

број: 01-105-4/14 („Службени гласник Републике Српске“ број 12/14) Суд је утврдио да 

су, у току трајања поступка пред овим судом, оспорене одредбе Одлуке престале да 

важе ступањем на снагу Одлуке о начину обрачуна, висини годишње чланарине, 

роковима и начину уплате број: 01-96-4/15 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 14/15) од 17. фебруара 2015. године.  Наиме, чланом 13. Одлуке број: 01-96-4/15 

прописано је да њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука о начину обрачуна, 

висини годишње чланарине, роковима и начину уплате број: 01-105-4/14, од 12. 

фебруара 2014. године.  

         

Имајући у виду да су оспорене одредбе Одлуке о начину обрачуна, висини 

годишње чланарине, роковима и начину уплате број: 01-105-4/14, престале да важе, Суд 

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

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) обуставио поступак по поднесеном 

приједлогу, у дијелу који се тиче оцјене уставности и законитости одредаба чл. 2. и 12. 

Одлуке број: 01-105-4/14, цијенећи да није потребно донијети одлуку због тога што 

нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.  

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 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-90/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  
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Имајући у виду да је Привредна комора јавноправна институција, а не 

удружење које настаје и престаје слободном вољом грађана, те да оспорене одредбе 

закона не садрже забрану да се њени чланови учлањују или формирају друге врсте 

удружења, нема повреде права на слободу удруживања. 

 

Будући да су чланарине за чланство у Привредној комори засноване на закону, 

да су прописане у јавном интересу, те да није нарушено начело пропорционалности 

између коришћених средстава и циља коме се тежи њиховим нормирањем и 

увођењем, предметним прописивањем није повријеђено право на имовину њених 

чланова.  
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Одлука 

Број: У-93/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 
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 27. априла 2016. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 4. став 2. Одлуке о заједничким условима за осигурање од 

одговорности за моторна возила у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/13) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/05, 

64/06 и 12/09). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Мрђа Колунџија из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске 

(у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 4. став 2. Одлуке о заједничким условима за осигурање од 

одговорности за моторна возила у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 115/13), који је донио Управни одбор Агенције за осигурање Републике 

Српске. У иницијативи се наводи да оспорена одредба предметне одлуке није у 

сагласности са чланом 12. Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и 

осталим обавезним осигурањима од одговорности ‒ пречишћени текст („Службени 

гласник Републике Српске“ број 102/09). Давалац иницијативе, наиме, сматра да се 

тумачењем наведене законске одредбе долази до закључка да је на осигуравачу терет и 

обавеза да докаже узрочно-посљедичну везу између присуства алкохола или дрога код 

возача и настале штете, док из оспорене норме предметне одлуке произлази супротно, 

односно да је обавеза возача да докаже како не постоји релевантна веза између 

наступања осигураног случаја (настале штете) и вожње под утицајем алкохола, опојних 

дрога или других психоактивниих супстанци. Оваквим прописивањем је, како се даље 

истиче, супротно наведеном законском рјешењу објективизирана чињеница присуства 

алкохола или дрога код возача, чиме је осигуравач лишен обавезе доказивања 

постојања узрочно-посљедичне везе о којој је ријеч. Сходно наведеном, давалац 

иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорена одредба члана 4. став 2. Одлуке о 

заједничким условима за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици 

Српској није у сагласности са Уставом Републике Српске и законом.  

 

У одговору који је на иницијативу доставила Агенција за осигурање Републике 

Српске наводи се да су према члану 7. став 1. Закона о осигурању од одговорности за 

моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности, општа  правила 

грађанске одговорности за штету, која су прописана Законом о облигационим 

односима, саставни дио уговора о осигурању од аутоодговорности, те да према ставу 3. 

истог члана осигуравач исплаћује накнаду за штету на лицима, као и на имовини 

прузроковану саобраћајним незгодама трећим лицима за које је осигураник по закону 
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одговоран. Међутим, како се даље истиче, преузимање обавезе осигуравача није 

безусловно, јер се осигураникова права на осигуравајуће покриће из уговора губе у 

случајевима прописаним чланом 12. наведеног закона. Одредбе о губљењу права из 

полисе осигурања и праву осигуравача на регрес од осигураника су такође саставни дио 

оспорене Одлуке о заједничким условима за осигурање од одговорности за моторна 

возила у Републици Српској. Један од законских разлога за регресно право осигуравача, 

а који се односи на случај када је возач био под утицајем алкохола или дрога који су га 

онемогућили да има контролу над возилом, прописан је и чланом 12. став 1. алинеја 5. 

овог закона, којем одговара члан 4. став 1. тачка а) подтачка 4. оспорене одлуке. У 

оваквом случају, како се даље наводи, осигуравач мора утврдити да је узрок настале 

штете околност да је осигураник био под утицајем алкохола или опојних средстава, 

што га је онемогућило да има контролу над возилом, слиједом чега осигураник губи 

право на осигуравајуће покриће, а осигуравач стиче регресно право према осигуранику. 

По мишљењу доносиоца предметне одлуке, давалац иницијтиве неправилно тумачи 

члан 4. став 2. овог акта, због чега извлачи и погрешан закључак о њеној несагласности 

са законом. Овом одредбом није, као то сматра давалац иницијативе, уведена обавеза 

осигураника, већ му је дато право да оспори претпоставке одговорности и узрочности, 

које је већ утврдио осигуравач у складу са чланом 12. став 1. алинеја 5. наведеног 

закона и чланом 4. став 1. тачка а) подтачка 4. ове одлуке. Због тога се, како истиче 

Агенција за осигурање Републике Српске, не може сматрати да је одредбом члана 4. 

став 2. оспорене одлуке искључена претходна обавеза осигуравача да утврђује 

одговорност (кривицу) осигураника, како се то тврди у иницијативи.   

 

Одлуку о заједничким условима за осигурање од одговорности за моторна 

возила у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 115/13) 

донио је Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске на основу члана 7. 

став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1. алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), чл. 31. и 33. 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности ‒ пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“ број 102/09) и члана 16. став 1. алинеја 2. Статута Агенције за осигурање 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 30/06). Оспореним 

чланом 4. став 2. ове одлуке прописано је да осигуравач нема право на накнаду у 

случају из става (1), тачка а) подтачка 4) овог члана ако осигураник односно возач 

докаже да између наступања осигураног случаја и вожње под дејством алкохола, 

опојних дрога или других психоактивних супстанци нема узрочно-посљедичне везе.  

 

Чланом 4. став (1), тачка а) подтачка 4) ове одлуке прописано је да уколико 

осигуравач плати одштету трећим оштећеним лицима, има право надокнаде 

исплаћеног/их износа одштете и стварних и оправданих трошкова од одговорног лица 

за незгоду (возача) и осигураника у случају ако је возач у тренутку саобраћајне незгоде 

био под утицајем алкохола, опојних дрога или других психоактивних лијекова и 

супстанци ‒ у складу са прописима који регулишу безбједност саобраћаја у БиХ, или је 

одбио да се подвргне тесту на утврђивање степена алкохолисаности и на присуство 

опојних дрога и психоактивних супстанци.  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости члана 4. став 2. Одлуке о 

заједничким условима за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 115/13), Суд је имао у виду да 

према одредби тачака 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 
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замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом. Поред тога, чланом 108. став 2. Устава утврђено је да 

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

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о друштвима за 

осигурање („Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10) 

уређено је оснивање, пословање, надзор и престанак рада друштава за осигурање која 

обављају дјелатност осигурања у Републици Српској, те је основана Агенција за 

осигурање Републике Српске и прописана су њена овлашћења. Тако је чланом  6. став 

1. овог закона прописано да Агенција за осигурање РС има регулаторну и надзорну 

функцију у циљу заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из 

осигурања, према члану 7. став 1. алинеја 7. истог закона Агенција има овлашћења да 

доноси подзаконске акте, друге опште акте (правилнике, упутства, наредбе и одлуке) и 

појединачне акте (рјешења и закључке), док према члану 9. став 1.  алинеја 2. истог 

закона, Управни одбор ове агенције доноси подзаконске акте у складу са овлашћењима 

Агенције утврђеним законом и Статутом. Поред тога, Законом о осигурању од 

одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 17/05, 64/06 и 12/09), уређена су питања 

осигурања од одговорности за моторна возила, остала обавезна осигурања од 

одговорности, као и оснивање и овлашћења Заштитног фонда Републике Српске. Овим 

законом прописано је, између осталог, да је власник или корисник возила које се у 

Републици Српској креће по путевима или на подручју које је доступно јавности, 

обавезан да закључи уговор о осигурању од одговорности од штете коју употребом 

моторног возила причини трећим лицима искључујући одоговорност возара (осигурање 

од аутоодговорности), у складу са одредбама овог закона (члан 3. став 1), те је одређен 

рок у којем ће Агенција за осигурање Републике Српксе донијети подзаконске акте у 

складу са овим законом (члан 26). Поред тога, према члану 902. став 3. 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), општи услови 

осигурања су саставни дио уговора о осигурању, на шта је осигуравач дужан да 

упозори осигураника и да га упозна да садржајем ових услова.  

 

Сагласно наведеним законским одредбама, Управни одбор Агенције за 

осигурање Републике Српске је, по оцјени Суда, у оквиру својих овлашћења донио 

оспорену одлуку, којом су прописани обавезни заједнички услови за осигурање од 

одговорности за моторна возила у Републици Српској, односно поближе су уређена 

поједина питања уговорног односа између осигуравача и осигураника. Тако су, између 

осталог, чланом 4. став 1. ове одлуке, у оквиру регулисања губитка права из овог 

осигурања, прописани услови под којима осигуравач има право надокнаде исплаћеног 

износа одштете трећим оштећеним лицима и стварних и оправданих трошкова од 

одговорног лица за незгоду (возача) и осигураника или само од возача. Оспореним 

ставом 2. члана 4. Одлуке прописано је да осигуравач нема право на ову накнаду ако 

осигураник, односно возач докаже да између наступања осигураног случаја и вожње 

под дејством алкохола, опојних дрога или других психоактивних супстанци нема 

узрочно-посљедичне везе.  

 

Оцјењујући начин на који су оспореном одредбом Одлуке о заједничким 

условима за осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској 

регулисани предметни правни односи, Суд је утврдио да је оваквим нормирањем 
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нарушено начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, односно 

да није у сагласности са Законом о осигурању од одговорности за моторна возила и 

осталим обавезним осигурањима од одговорности. Приликом ове оцјене Суд је, прије 

свега, имао у виду да према овом закону, осигурање од аутоодговорности покрива 

грађанску одговорност власника, корисника или било којег возача моторног возила 

према трећим странама које имају захтјев за одштету од осигураника, у складу са 

одредбама важећег закона о облигационим односима (члан 7. став 1), те да осигуравач 

исплаћује накнаду за штету на лицима, као и штету на имовини или за њено уништење 

проузроковано у саобраћајним незгодама трећим лицима за које је осигураник по 

закону одговоран, као и накнаду оправданих трошкова које је осигураник имао у 

судском или вансудском поступку (члан 7. став 3). Поред тога, одредбом члана 12. 

алинеја 5. овог закона прописано је да осигуравач од аутоодговорности који је исплатио 

накнаду оштећеном у саобраћајној незгоди коју су проузроковала лица чија је 

одговорност према трећим странама покривена овим законом и, ако је њихова уговорна 

одговорност искључена у случајевима наведеним у овом члану, има право да ту 

накнаду потражује од лица која су одговорна за незгоду у складу са Законом о 

облигационим односима, када је возач био под утицајем алкохола или дрога који су га 

онемогућили да има контролу над возилом. У вези са наведеним, Суд је узео у обзир и 

релевантне одредбе Закона о облигационим односима, којим је прописано да: ко 

другоме проузрокоје штету, дужан је надоканадити је, уколико не докаже да је штета 

настала без његове кривице (члан 154. став 1), да кривица постоји када је штетник 

проузроковао штету намјерно или непажњом (члан 158), да се сматра да штета која је 

настала у вези са опасном ствари, односно опасном дјелатношћу потиче од те ствари, 

односно дјелатности, изузев ако се докаже да оне нису биле узрок штете (члан 173), да 

за штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету од опасне дјелатности 

одговара лице које се њом бави (члан 174. став 1), те да се у случају удеса изазваног 

моторним возилом у покрету који је проузрокован искључивом кривицом једног 

имаоца, примјењују правила о одговорности по основу кривице (члан 178. став 1).  

 

Како из наведних законских одредба произлази, осигуравач је, у случају 

утврђене одговорности његовог осигураника за саобраћајну незгоду, дужан да трећим 

оштећеним лицима исплати накнаду штете, при чему је, дакле, неопходно постојање 

узрочне везе између употребе моторног возила и настале штете. Поред тога, 

законодавац је, напријед наведеном одредбом члана 12. алинеја 5. Закона о осигурању 

од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од 

одговорности, предвидио и регресно право осигуравача према осигуранику, те губљење 

његовог права на осигуравајуће покриће, уколико је возач осигураног возила био под 

утицајем алкохола или дрога који су га онемогућили да има контролу над возилом. 

Одредбу суштински идентичну овој садржи и члан 4. став 1. тачка а) подтачка 4) 

оспорене Одлуке о заједничким условима за осигурање од одговорности за моторна 

возила у Републици Српској, с тим да оспорени став 2. овог члана истовремено 

предвиђа могућност да осигураник, односно возач докаже да између осигураног случаја 

и вожње под дејством алкохола, опојних дрога или других психоактвних супстанци 

нема узрочно-посљедичне везе, у ком случају осигуравач нема право на регрес 

исплаћене накнаде трећим оштећеним лицима.  

 

По оцјени Суда, оваквим прописивањем је доносилац оспорене одлуке изашао из 

законских оквира, односно, супротно закону је предвидио обавезу возача да доказуе да 

не постоји релевантна веза између наступања осигураног случаја (настале штете) и 

вожње под дејством алкохола или опојних дрога. Наиме, осигуравач, у правилу, трећим 
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лицима исплаћује накнаду након утврђене одговорности осигураника, односно возача, с 

тим да, према одредби члана 12. алинеја 5. Закона о осигурању од одговорности за 

моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности, стиче регресно 

право уколико је возач био под утицајем алкохола или дрога који су га онемогућили да 

има контролу над возилом. Дакле, како из наведене законске одредбе произлази, да би 

остварио ово регресно право, осигуравач је у обавези да докаже постојање узрочно-

посљедичне везе између настале штете и вожње под дејством алкохола или опојних 

дрога. Због тога, по оцјени Суда, оспорено нормирање из члана 4. став 2. предметне 

одлуке, којим се предвиђа обавеза осигураника, односно возача да побија постојање 

узрочне везе између настале штете и вожње под дејством алкохола, односно да доказује 

да су друге околности биле узрок штете, није у сагласности са наведеном нормом 

Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности. 

 

   Закон о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним 

осигурањима од одговорности ‒ пречишћени текст ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 102/09), који је, између осталог, наведен као правни основ за доношење 

оспорене одлуке, током овог поступка престао је да важи ступањем на снагу Закона о 

обавезним осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ број 

82/15), због чега је Суд оцијенио законитост оспорене одредбе у односу на овај закон у 

вријеме његовог важења.    

 

    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 

члана 4. став 2. Одлуке о заједничким условима за осигурање од одговорности за 

моторна возила у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 

115/13) 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-93/14                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

Оспорено нормирање из подзаконског општег акта којим се предвиђа обавеза 

осигураника односно возача да побија постојање узрочне везе између настале 

штете и вожње под дејством алкохола, односно да доказује да су друге околности 

биле узрок штете, није у сагласности са нормом Закон, према којој осигуравач има 

обавезу да докаже постојање узрочно-посљедичне везе између настале штете и 

вожње под дејством алкохола или опојних дрога. 
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Одлука 

Број: У-101/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 
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  27. априла 2016. године, д о н и о   ј е 

 

                                                               

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се 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.  

 

Утврђује се да 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). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милан Благојевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 6. Закона о 

судовима Републике Српске  (“Службени гласник Републике Српске“ број 37/12), те 

уставности и законитости члана 19. став 1. Правилника о унутрашњем судском 

пословању (“Службени гласник Републике Српске“ број 9/14). Иницијативом и њеном 

допуном оспорен је наведени члан Закона, којим је прописано да судови штите права и 

слободе загарантоване Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске и 

законом, те обезбјеђују уставност и законитост и осигуравају јединствену примјену 

закона, равноправност и једнакост свих пред законом и то само у дијелу који гласи:“... 

и осигуравају јединствену примјену закона,...“. Овај члан Закона, у наведеном дијелу, 

давалац иницијативе оспорава, прије свега, у односу на члан 123. Устава Републике 

Српске, којим је утврђено да Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, 

обезбјеђује јединствену примјену закона. Имајући у виду да је наведеном уставном 

одредбом утврђена надлежност само Врховног суда Републике Српске да обезбјеђује 

јединствену примјену закона, давалац иницијативе износи мишљење да законодавац 

прописивањем као у оспореном члану Закона, будући да из његове садржине произлази 

да сви судови у Републици, између осталог, осигуравају јединствену примјену права, 

непосредно повређује не само раније наведени члан 123. Устава,  већ и  члан 108. став 

1. Устава. С тим у везу давалац иницијативе доводи и оспорени члана 19. став 1. 

Правилника, којим је прописано да су правна схватања заузета на сједницама одјељења 

виших судских инстанци обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу одјељења, 

наводећи да је на тај начин доносилац овог акта, на основу наведене законске одредбе, 

наметнуо обавезу вишим судским инстанцама да, када заузму правна схватања на 

сједницама својих одјељења то буде обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу тог 

одјељења. Полазећи од тога да је оспореном одредбом Правилника наметнута обавеза 

вишим судским инстанцама да поступају онако како је прописао доносилац  
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подзаконског акта те да, како се наводи у иницијативи,  више судске инстанце нису 

само Врховни суд Републике Српске, већ и пет окружних судова, те Виши привредни 

суд, то је, према наводима даваоца иницијативе, повријеђен, прије свега, Закон о 

судовима Републике Српске, у којем такво нешто није прописано, а уз то и чланови 

123. и 108. ст. 1. и 2. Устава. Осим наведених уставних одредби, по мишљењу даваоца 

иницијативе, наведеним чланом Закона, у оспореном дијелу, као и оспореним чланом 

Правилника повријеђен је и члан 25. Устава, којим је свакоме зајемчена слобода мисли. 

Детаљно наводећи како је оспореним прописивањем, по његовом мишљењу, 

повријеђена ова уставна одредба односно како је оспореним прописивањем судијама 

ограничена слобода мисли, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да наведена 

одредба Закона, у оспореном дијелу, није у сагласности са Уставом, а да оспорена 

одредба Правилника није у сагласности са Уставом и Законом о судовима Републике 

Српске.  

 Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор  на наводе из 

иницијативе. 

 

 У одговору који је доставило Министарство правде Републике Српске  су, прије 

свега, оспорени наводи даваоца иницијативе, у односу на одредбу члана 6. Закона о 

судовима Републике Српске. С тим у вези у одговору се указује на одредбе чланова 

121, 121а и 126. Устава, те наводи да  оспорено законско рјешење не ограничава 

самосталност судије при одлучивању у предметима који су му додијељени у рад, већ 

има за циљ да обезбиједи једнакост свих грађана пред законом, а што подразумијева да 

се у предметима са истим чињеничним или правним питањима не доносе различите 

одлуке. Имајући у виду да за судове важи принцип законитости који искључују судско 

тумачење као извор права, у одговору се наводи да начелни ставови  обавезују само суд 

који их је утврдио, а да  на остале судове овако заузети начелни ставови дјелују само 

снагом аргумента. У односу на оспорену одредбу Правилника, у одговору се наводи да 

и она има циљ да се у истом суду не доносе противрјечне одлуке, тј. да се у предметима 

са истим чињеничним и правним питањима, у истом суду, обезбиједи једнообразна 

примјена закона, а самим тим  и једнакост грађана пред законом. При томе је посебно 

наглашено да се правно схватање одјељења виших судских инстанци доставља нижим 

судовима али да оваква правна схватања не обавезују ниже судове већ да за њих имају 

само упућујући карактер. 

 

Оспореним чланом 6. Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15) прописано је да судови штите права и слободе 

загарантоване Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске и законом, те 

обезбјеђују уставност и законитост и осигуравају јединствену примјену закона, 

равноправност и једнакост свих пред законом.  

 

Правилник о унутрашњем судском пословању (“Службени гласник Републике 

Српске“ број 9/14) донесен је на основу члана 55. став 3. Закона о судовима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске“ број 37/12), а уз претходну сагласност 

Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине. Овим правилником 

уређује се, како је то наведено у члану 1, организација и начин унутрашњег пословања 

основних, окружних, окружних привредних, Вишег привредног и Врховног суда 

Републике Српске и друга питања значајна за унутрашње судско пословање (став 1), а 

према ставу 2. овог члана унутрашње пословање у суду одвојено је од суђења (став 2).  
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Оспореним чланом 19. став 1. овог правилника прописано је да су правна 

схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци обавезујућег 

карактера за сва вијећа у саставу одјељења. 

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иницијативе 

тражи покретање поступка за оцјену уставности и законотости наведених одредби 

Закона о судовима Републике Српске и Правилника о унутрашњем судском пословању, 

као и одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности и 

законитости оспорених одредби наведених аката утврђено је: да је зајемчена слобода 

мисли и опредјељења, савјести и увјерења, као и јавног изражавања мишљења (члан 

25), да Република, уређује и обезбјеђује, организацију, надлежност и рад државних 

органа (тачка 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је мијењан члан 

68. Устава), да се државна власт у Републици организује на начелу подјеле власти, 

односно да законодавну власт остварују Народна скупштина и Вијеће народа, да  

извршну власт врши Влада, а да судска власт припада судовима (члан 69. ст. 1, 2,  4. и 

5), да министарства и други републички органи управе проводе законе и друге прописе 

и опште акте Народне скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, 

рјешавају у управним стварима, врше управни надзор и обављају друге управне 

послове утврђене законом (члан 97. став 2), да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности за законом (члан 108. ст. 1. и 2), да судску власт врше судови, који су 

самостални и независни и суде на основу Устава и закона (члан 121. ст. 1. и 2), да се 

оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима уређују законом (члан 

122), те да Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, обезбјеђује 

јединствену примјену закона (члан 123).  

 

Приликом разматрања поднесене иницијативе, у дијелу којим је оспорен члан 6. 

Закона о  судовима Републике Српске, Суд је имао у виду и друге одредбе  овог закона,  

и то члан 2. којим је прописано да судску власт у Републици Српској врше судови, који 

су самостални и независни у оквиру дјелокруга и надлежности одређене законом, те  

члан 35. тач. г) и  ж) којим је прописано да је Врховни суд надлежан да, поред осталог, 

заузима начелне ставове ради усаглашавања судске праксе и питањима за која оцијени 

да су од значаја за јединствену примјену закона у Републици Српској, те разматра 

актуелна питања судске праксе (тач. г) и ж).  

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио 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. Приликом овакве оцјене  Суд је имао у виду да је Народна 

скупштина овлашћена да Законом о судовима Републике Српске уреди организацију, 

надлежност и функционисање основних судова, окружних судова, окружних 

привредних судова, вишег привредног суда и Врховног суда Републике Српске. Такође, 

да су судови органи државне власти који самостално и независно обављају судску власт 

у оквиру дјелокруга и надлежности одређене законом, те да при одлучивању суде на 

основу Устава и закона, као и да је у систему судске власти једино Врховни суд 

Републике, као највиша судска инстанца, изричито овлашћен да обезбјеђује  

јединствену примјену закона.  

 

С обзиром на наведено Суд је утврдио да је оспореним прописивањем, којим су 

обавезани судови, дакле сви судови а не само Врховни суд, да осигуравају јединствену 
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примјену прописа, дошло до повреде члана 123. Устава, а тиме и  начела уставности из 

члана 108. став 1. Устава. 

 

Имајући у виду да члан 6. Закона, у оспореном дијелу, није у сагласности са 

поменутим одредбама Устава, Суд је оцијенио да није потребно посебно разматрати 

наводе даваоца иницијативе о повреди члана 25. Устава.  

 

У поступку разматрања оспореног члана 19. став 1. Правилника о унутрашњем 

судском пословању (“Службени гласник Републике Српске“ број 9/14) у смислу 

разлога и навода даваоца иницијативе, поред раније наведених одредби Устава и 

Закона о судовима Републике Српске, Суд је имао у виду и друге одредбе овог закона, 

и то члан 3. којим је прописано да су судови самостални и независни од законодавне и 

извршне власти, те забрањен  сваки облик утицаја на доношење судских одлука (став 

1), као и да нико не смије утицати на независност и непристрасност судије при 

одлучивању у предметима који су му додијељени (став 3), затим члан 43. којим је 

прописано да је предсједник суда одговоран за руковођење цјелокупним судом и 

судском управом, као и члан 55. којим је прописано да министар, уз претходну 

сагласност Високог судског и тужилачког савјета, доноси Правилник о унутрашњем 

судском пословању, те члан 56. којим су прописане надлежности министарства у 

оквиру судске управе, и то: израда законских текстова и других прописа за 

установљење, надлежност, састав и поступак пред судовима (тачка а), врши надзор и 

прати примјену овог закона и других прописа и подзаконских аката који се односе на 

организацију и пословање суда (тачка б), осигурање материјалних, финансијских, 

просторних и других услова за рад судова (тачка в), прикупљање статистичких и 

других података о раду судова (тачка г), надзор над финансијским и материјалним 

пословањем (тачка д), испитивање представки грађана на рад судова, које се односе на 

рад судова у пословима судске управе (тачка ђ), надзор над примјеном Правилника о 

унутрашњем судском пословању (тачка е), обука запослених у судовима Републике 

Српске који нису обухваћени обуком Центра за едукацију судија и тужилаца Републике 

Српске (тачка ж) и друге послове предвиђене овим законом (тачка з). 

 

Приликом разматрања оспорене одредбе Правилника Суд је имао у виду и члан 

69. ст. 1. и  2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), којим је прописано да органи управе доносе 

правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником разрађују поједине одредбе 

закона или прописа Владе.  

 

Полазећи од наведених уставних и законских одредби Суд је утврдио да је 

надлежни министар, уређујући унутрашњу организацију и пословање судова у 

Републици Српској,  оспореном одредбом Правилника, којом је прописао да су правна 

схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци обавезујућег 

карактера за сва вијећа у саставу одјељења, изашао из оквира својих овлашћења 

утврђених чланом 55. став 1. Закона о судовима Републике Српске и чланом 97. став 2. 

Устава. Наиме, наведеном одредбом Закона о судовима Републике Српске министар 

правде је овлашћен да правилником, уз претходно прибављену сагласност Високог 

судског и тужилачког савјета, уреди унутрашњу организацију и пословање судова у 

Републици Српској. Међутим, овлашћење надлежном министру да уреди унутрашњу 

организацију и пословање судова, по оцјени Суда, не садржи овлашћење да се 

правилником као подзаконским актом који се доноси ради извршења закона, регулише 

рад суда који се односи на судску власт, дакле на обављање судијске функције. 
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Имајући у виду да судови могу судити само на основу Устава и закона (а не и  на 

основу правних схватања судских одјељења), као и да извршна власт нема никаквих 

овлашћења у односу на судску власт, односно да не може ни на који начин улазити у 

конкретне поступке за које су надлежни судови, као и одлуке које се тим поводом 

доносе, Суд је оцијенио да је надлежни министар прописивањем као у оспореном члану 

19. став 1. предметног правилника, не само изашао из оквира својих уставних и 

законских овлашћења него и ограничио самосталност судске власти и тиме повриједио 

и начело подјеле власти из члана 69. Устава, као и начело законитости из члана 108. 

став 2. Устава.  

 

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

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

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 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, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-101/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
  

Оспореним прописивањем којим су обавезани сви судови да осигуравају 

јединствену примјену прописа дошло је до повреде уставне одредбе према којој,  

искључиво Врховни суд Републике, као највиши суд у Републици, обезбјеђује 

јединствену примјену закона. 

 

 Пошто овлашћење надлежног министра да подзаконским актом уреди 

унутрашњу организацију и пословање судова не садржи и овлашћење да се њиме 

регулише рад суда који се односи на судску власт, оспорена одредба тог акта да су 

правна схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци 

обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу одјељења, није у сагласности са 

уставним начелом о подјели власти и начелом законитости. 
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Рјешење 

Број: У-108/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 

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 27. априла 2016. године,  д о н и о је 

     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 1. и 

2. Одлуке о ослобађању дијела пореза на непокретности на подручју општине 

Прњавор у 2014. години, број: 01-022-126/14 од 15. јула 2014. године („Службени 

гласник Општине Прњавор“ број 17/14). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

  
Др Синиша Гатарић, начелник Општине Прњавор, поднио је Уставном суду 

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

законитости чл. 1. и 2. Одлуке о ослобађању дијела пореза на непокретности на 

подручју општине Прњавор у 2014. години, број: 01-022-126/14 од 15. јула 2014. године 

(„Службени гласник Општине Прњавор“ број 17/14) (у даљем тексту: Одлука), коју је 

донијела Скупштина Општине Прњавор. У приједлогу наводи да Пореска управа, 

Подручна јединица Прњавор, није поступила у складу са предметном одлуком, те да је, 

умјесто тога, Скупштини Општине Прњавор доставила Мишљење Министарства 

финансија према којем је релевантна одлука у супротности са Законом о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 110/08, 118/09 и 64/14). У 

контексту неспровођења Одлуке, предлагач тражи да се Суд изјасни о сагласности чл. 

1. и 2. Одлуке са Законом о локалној самоуправи, Законом о порезу на непокретности, 

те Статутом Општине Прњавор. 

 

С обзиром на то да приједлог није садржавао неопходне податке за даље 

поступање Суда у овој правној ствари, од предлагача је затражено да, у остављеном 

року, назначи одредбе Устава, односно закона за које тражи оцјену уставности односно 

законитости, као и да прецизира уставноправне разлоге на којима заснива свој захтјев. 

Подносилац приједлога је упозорен да ће Суд, уколико предлагач не поступи сходно 

предметном тражењу, приједлог одбацити. 

 

Поступајући према налогу Суда, предлагач је, у допуни приједлога, поновио 

наводе о непримјењивању Одлуке од стране надлежне Подручне јединице Пореске 

управе, те је, истичући овлашћење Скупштине Општине Прњавор да донесе предметну 

одлуку, као и заснованост исте на Уставу и релевантним прописима, предложио да Суд 

оцијени сагласност чл. 1. и 2. Одлуке са чланом 102. став 1. тачка 6), те ставом 2. истог 

члана Устава, као и чланом 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 115/05 и 98/13), те чланом 8. 

Закона о порезу на непокретности. 
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Имајући у виду садржину допуњеног приједлога, Суд је оцијенио да истим нису 

отклоњени недостаци који онемогућавају поступање Суда. Наиме, из допуне 

недвосмислено произлази да предлагач не оспорава ни материјалноправну ни 

формалноправну сагласност одредаба чл. 1. и 2. Одлуке са Уставом и наведеним 

законима, односно општинским подзаконским актом, већ од Суда, у суштини, тражи да 

потврди или оповргне његово становиште о уставној и законској утемељености исте. 

Узимајући у обзир потпуно одсуство оспоравања Одлуке, односно чињеницу да 

приједлог није заснован на  уставноправно релевантним  разлозима, Суд је утврдио да, 

са аспекта апстрактне контроле уставности, не постоје услови за његово поступање.  

 

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

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да одбаци поднесени приједлог. 

  

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозитиву 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-108/14                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 
 

Будући да из допуне приједлога произлази да предлагач не оспорава ни 

материјалноправну ни формалноправну сагласност одредаба подзаконског акта са  

Уставом и законима, односно да приједлог није заснован на уставноправно 

релевантним разлозима, Уставни суд је утврдио да, са аспекта апстрактне 

контроле уставности, не постоје услови за његово поступање. 
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Одлука 

Број: У-110/14 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 
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 27. априла 2016. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог плана 

градског насеља Шековићи број: 01-022-117/14 од 19. новембра 2014. године 

(„Службени гласник Општине Шековићи“ број 11/14) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

         Бошко Ђокић из Шековића, кога заступа Нада Тодоровић, адвокат из Власенице, 

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

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању 

измјена и допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи број: 01-022-117/14 

од 19. новембра 2014. године („Службени гласник Општине Шековићи“ број 11/14). 

Давалац иницијативе наводи да Скупштина Општине Шековићи није донијела 

оспорену одлуку у складу са чл. 54‒68 Закона о уређењу простора („Службени гласник 

Републике Српске“ број 84/02), те је, у овом контексту, иста несагласна члану 102. 

Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), као и да је доносилац поступао 

супротно одлуци Суда у предмету број У-70/13 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 101/14). У иницијативи се, такође, указује на незаконитости које су, по мишљењу 

даваоца иницијативе, учињене у поступку доношења оспореног акта.  

 

       У одговору који је Скупштине Општине Шековићи доставила Суду истиче се да су, 

у уводу оспорене одлуке, као основ доношења наведене одредбе чл. 35. и 46. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), те члана 192. 

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

40/13), чиме је отклоњена раније утврђена неуставност и незаконитост поступка 

усвајања измјена и допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи, те 

поступљено у складу са одлуком Суда у предмету број: У-70/13. Сходно наведеном 

предлаже се да Суд не прихвати иницијативу.  

 

      Одлуку о усвајању измјена и допуна Регулационог плана градског насеља 

Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“ број 11/14), донијела је 

Скупштина Општине Шековићи на сједници одржаној 19. новембра 2014. године, а на 

основу, како је наведено, чл. 35. и 46. Закона о уређењу простора („Службени гласник 

Републике Српске“ број 84/02), у вези са чланом 192. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те члана 30. Закона о 

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

и 98/13) и члана 38. Статута Општине Шековићи („Службени гласник Општине 

Шековићи“ број 9/14). Овом одлуком усвајају се измјене и допуне Регулационог плана 
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градског насеља Шековићи који обухвата претежно изграђено урбано подручје и 

подручје од општег интереса за Општину Шековићи, које измјене и допуне су 

дефинисане у елаборату Плана, чија временска важност је максимално 10 година (члан 

1), а елаборат плана се састоји од текстуалног и графичког дијела и да је саставни дио 

ове одлуке (чланови 2. и 3), док Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Општине Шековићи“ (члан 4). 

 

       У поступку оцјењивања уставности и законитости Суд је имао у виду да је чланом 

102. став 1. тачке 1. и 3. и 6. Устава 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, те извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање 

је повјерено општини, као и да је чланом 108. став 2. Устава Републике Српске 

утврђено да прописи и општи акти морају бити у сагласности са законом. Поред овога, 

Суд је узео у обзир члан 120. Устава који је допуњен тач. 3. и 4. Амандмана XLII, а 

којим је између осталог утврђено да кад Уставни суд утврди да закон није у 

сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у сагласности са 

Уставом или законом, тај закон, други пропис или општи акт престаје да важи даном 

објављивања одлуке Уставног суда. Надлежности из члана 102. став 1. тачке 1. и 3. 

Устава повјерене су скупштини општине чланом 30. став 1. алинеје 5, 6. и 7. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13). 

 

Суд је такође узео у обзир одредбе важећег Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) којима је 

прописано да се изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

приступа на основу одлуке коју доноси надлежна скупштина, која треба да садржи: 

врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни 

приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који 

се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, 

измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној 

расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну 

документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа 

просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се 

документ доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласилу јединице локалне 

самоуправе (члан 40. ст. 1,  3. и 9). Поред тога, овим законом је прописано да је носилац 

припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други 

орган или организација које одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог 

закона (члан 41. став 2), те  да  се израда докумената просторног уређења повјерава 

правном лицу овлашћеном за обављање ових послова (носилац израде) (члан 44. став 

1). Према члану 42. став 2. Закона, након доношења одлуке из члана 40. овог закона, 

носилац припреме дужан је да у најмање два средства јавног информисања објави 

позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату документа 

просторног уређења да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за 

одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом 

власништву, те да према ставу 3. овог члана одреди релевантне органе и правна лица од 

којих је у току израде документа просторног уређења потребно прибавити мишљења на 

приједлоге планских рјешења. Поред тога, члан 43. став 1. Закона, према коме 
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надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради 

укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и 

усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа. Такође, 

Суд је  имао у виду да је чланом 47. ст. 1, 2. и 3. овог закона прописано да надлежна 

скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног 

уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид, да јавни увид за 

сва документа просторног уређења траје најмање 30 дана, те да се о мјесту, времену и 

начину излагања нацрта документа просторног уређења јавност обавјештава огласом 

који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута. Поред 

тога, према члану 48. став 1. истог закона носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи свој став, а овај став 

носиоца израде о примједбама, приједлозима и мишљењима се разматра на стручној 

расправи на коју се позивају представници носиоца припреме и носиоца израде, и 

органи и  правна лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана. По 

одржаној стручној расправи носилац припреме утрврђује приједлог документа у складу 

са закључцима са расправе најдуже у року од 30 дана (члан 50. став 1). Према члану 52. 

став 1. Закона, ревизију, односно измјену или допуну документа просторног уређења 

покреће носилац припреме документа, док се према ставу 3. овог члана ревизија, 

односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на начин и по 

поступку за доношење докумената просторног уређења. 

 

Суд је, такође, имао у виду да је одлуком Суда у предмету У-70/13 („Службени 

гласник Републике Српске“ број 101/14), утврђена неуставност и незаконитост Одлуке 

о усвајању измјена и допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи 

(„Службени гласник Општине Шековићи“ број 8/13) (у даљем тексту: ранија одлука), а 

уз образложење да је Скупштина Општине није била овлашћена да поступак измјена и 

допуна Плана започет према одредбама раније важећег 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), настави по одредбама важећег Закона о 

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

на основу истог донесе одлуку.   

 

 Расправљајући у конкретној уставноправној ствари Суд је утврдио да је, сходно 

образложењу оспорене одлуке, Скупштина Општине Шековићи, на сједници од 19. 

новембра 2014. године, разматрала Одлуку Суда у предмету У-70/13, те је закључујући 

да своју ранију одлуку треба ускладити са одредбама Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 ‒ пречишћени текст), на истој 

сједници, донијела нови документ просторног уређења, тј. оспорену Одлуку о усвајању 

измјена и допуна Регулационог плана градског насеља Шековићи („Службени гласник 

Општине Шековићи“ број 11/14). Надаље, из предметног образложења је видљиво да је 

доносилац само формално-технички навео чл. 35. и 46. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), односно члан 192. Закона о 

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

правне основе за доношење ове одлуке, из чега проистиче да је исту, у суштини, 

засновао на поступку чија је несагласност са Уставом и законом већ раније утврђена. У 

овом смислу Суд констатује да Скупштина Општине, у контексту одредаба члана 120. 

Устава, није могла усклађивати своју ранију одлуку са предметним законодавством, јер 

је иста престала да важи даном објављивања одлуке Суда у предмету У-70/13, а 

неуставан и незаконит поступак припреме и израде Плана, тј. његових измјена и 
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допуна, не може производити посљедице у правном поретку Републике Српске. С тим у 

вези, Суд је нови документ просторног уређења, тј. оспорену одлуку разматрао као 

засебан општи акт, и то са аспекта одредаба важећег Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), а с обзиром 

на датум доношења. Имајући у виду наведено, као и да из утврђеног чињеничног стања 

произлази да је нови поступак припреме и израде измјена и допуна Плана, који је 

неопходно морао да претходи доношењу оспорене одлуке, у потпуности изостао, Суд је 

утврдио да је предметна одлука усвојена супротно цитираним одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу. Чињеница да оспорена одлука није донесена у законом 

прописаном поступку чини је  неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава.  

 

Исто тако, како је поступак припреме, израде и доношења планова, који је 

обавезан и код усвајања њихових измјена и допуна, законски строго формалано 

регулисан, оспорена  одлука је, према мишљењу Суда, донесена и супротно члану 102. 

став 1. тачка 6. Устава према коме Општина, преко својих органа у складу са законом, 

између осталог, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини.  

 

Имајући у виду раније утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспорене 

одлуке, Суд је оцијенио да разматрање навода предлагача о несагласности исте са чл. 

54‒68. Закона о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02 – 

пречишћени текст), 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 у овом предмету, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-110/14                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

С обзиром на то да је нови поступак припреме и израде измјена и допуна 

акта планске регулативе у потпуности изостао, исти је усвојен супротно 

одредбама Закона,  чиме је дошло до повреде уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број: У-2/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 

 

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 27. априла 2016. године, д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 23. става 2. Правилника о општим и техничким 

условима испоруке топлотне енергије (“Службени гласник Општине Челинац” број 

01/13) у дијелу који гласи: »прибавити сагласност свих станара Заједнице етажних 

власника». 

   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Гојко Пејаковић и Светомир Џомбић из Челинца дали су Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 23. става 1. Правилника о општим и техничким условима испоруке 

топлотне енергије (“Службени гласник Општине Челинац” број 01/13), који је донио 

предсједник Скупштине општине. Из садржаја иницијативе произлази да је оспорен 

члан 23. став 2. овог правилника, и то у дијелу који гласи: »прибавити сагласност свих 

станара Заједнице етажних власника», а не став 1, како је погрешно назначено у 

иницијативи. У иницијативи је наведено да се оспореним дијелом одредбе члана 23. 

став 2. Правилника, грађани, односно станари који се одлуче за искључење из системе 

гријања, онемогућавају да сами одлучују о својој личној потрошњи и куповини 

топлотне енергије. Такође сматрају да је погрешно размишљање надлежних органа у 

Скупштини Општине Челинац да искључењем гријања и одвајањем радијатора од 

инсталација долази до поремећаја снабдијевања осталих потрошача, те да су погрешни, 

правно и технички неутемељени, и остали наводи Скупштине Општине Челинац 

изнесени приликом ранијег одлучивања овог суда, када није прихваћена иницијатива за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости комплетног члана 23. 

овог правилника. Поред захтјева да Суд прогласи неуставном оспорени дио одредбе 

става 2. члана 23. Правилника, предлажу да се и будући одговор доносиоца овог акта, 

уколико буде заснован на истим, неутемељеним наводима, одбаци. 

 

Суд је утврдио да Рјешењем број У-42/13 од 28. маја 2014. године (“Службени 

гласник Републике Српске” број 50/14) није прихватио иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 23. Правилника о општим и 

техничким условима испоруке топлотне енергије (“Службени гласник Општине 

Челинац” број 01/13), јер је оцијенио да је Скупштина Општине Челинац, прописујући 

оспореним одредбама члана 23. овог правилника начин и услове под којима се може 

отказати коришћење услуге гријања, уредила односе даваоца и корисника услуге у 

оквиру законом утврђеног овлашћења. 
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Имајући у виду да је већ одлучивао о уставности оспорене одредбе, Суд је, на 

основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), одлучио да иницијативу не прихвати.  

 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 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-2/15                              ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                            УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                      

                                                                                                       Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 
 Уставни суд не прихвата иницијативу за покретање поступка за оцјену 

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

одлучио о истој ствари. 
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Рјешење 

Број: У-3/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 

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

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

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. 

априла 2016. године,    д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 330а и члана 

348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске" бр. 124/08, 58/09 и 95/11). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ратомир Марковић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативе за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 330а и члана 348. 

став 3. тачка д Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске" бр. 

124/08, 58/09 и 95/11). Давалац иницијатива сматра да прописивање из оспорене 

одредбе члана 330а овог закона, којим је дата могућност да се бесправна градња на 

градском грађевинском земљишту легализује, те да се споразумно утврди цијена овако 

стеченог државног земљишта, доводи до повреде начела равноправности и једнакости 

пред законом из члана 10. Устава Републике Српске. Наиме, како се у иницијативи 

наводи, оваквим нормирањем се бесправни градитељи доводе у привилегован положај 

и дају им се повластице у стицању својине на градском грађевинском земљишту, у 

односу на легалне градитеље који немају овакву могућност. Поред тога, 

дискриминаторан карактер оспорене норме члана 330а овог закона се, по мишљењу 

даваоца иницијатива, огледа и у томе што законодавац није дао могућност легализације 

бесправне градње градитељима на осталом грађевинском, пољопривредном и шумском 

земљишту. У погледу члана 348. став 3. тачка д предметног закона, давалац 

иницијативе указује на повреду принципа из члана 58. Устава, јер сматра да се, сходно 

овој уставној одредби, непокретности у својини Републике могу отуђити само по 

тржишним критеријумима, а не слободном погодбом купца са Владом Републике 

Српске или скупштином локалне самоуправе, како је то предвиђено оспореним 

нормирањем. У вези с тим, истиче да се таквим прописивањем заобилази институт 

јавног конкурса, који је обавезан у случају свих других располагања непокретностима у 

својини Републике или јединице локалне самоуправе, чиме је, по његовом мишљењу, 

дошло и до повреде једнакости грађана у правима, која је зајемчена чланом 10. Устава. 

Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе чланова 330а и 348. 

став 1. тачка д Закона о стварним правима нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске.  

   

С обзиром на то да је у конкретним уставноправним стварима исти давалац 

посебним иницијативама тражио покретање поступка за оцјену уставности истог 

закона, Суд је, на основу члана 9. ст. 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-3/15 од 25. марта 2015. године, спојио ове иницијативе ради вођења 
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јединственог поступка, припајајући иницијативу која је заведена под бројем У-5/15 

првоприспјелој иницијативи која је евидентирана под бројем У-3/15. 

     

У одговору који је на иницијативе доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да давалац иницијативе на непотпун начин тумачи одредбе Устава 

Републике Српске, јер да би се могло говорити о дискриминаторним елементима 

одређених законских одредаба, оне морају подразумијевати различит третман лица која 

се налазе у истим или сличним околностима. Даље се истиче да се члан 330а Закона  о 

стварним правима подједнако односи на сва лица која остварују право на легализацију 

бесправно изграђених објеката у истим ситуацијама, те да су ова лица доведена у једнак 

положај при остваривању будућих права и обавеза. Циљ законодавца за овакво 

прописивање је био да се у поступку легализације бесправно изграђених објеката 

ријеше имовинско-правни односи на земљишту на коме је саграђен објекат без 

одобрења за грађење. У погледу оспореног члана 348. став 3. тачка д) предметног 

закона, у одговору се такође износи став да оваквим прописивањем није дошло до 

повреде начела равноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава, као ни 

гаранција из члана 58. Устава, јер је свим грађанима дата могућност куповине дијелова 

грађевинске парцеле по начелима понуде и потражње, без обзира на то да ли се ради о 

имовини у својини јавноправног субјекта или имовини физичких, односно правних 

лица. Слиједом наведеног, предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.  

 

Оспореним чланом 330а Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/08, 58/09 и 95/11) прописано је: да градитељ објекта 

изграђеног без одобрења за грађење на градском грађевинском земљишту у 

друштвеној, односно државној својини, који је изграђен до ступања на снагу овог 

закона, стиче право својине на земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, у 

поступку легализације (став 1), да орган управе надлежан за имовинско-правне 

послове, у поступку легализације бесправно изграђеног објекта својим рјешењем 

утврђује право својине у корист градитеља, односно његовог правног сљедника, на 

земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, ако се за објекат накнадно може 

издати одобрење за грађење у складу са прописима о уређењу простора и грађењу (став 

2), да је градитељ бесправно изграђеног објекта дужан да власнику земљишта које 

служи за редовну употребу објекта плати тржишну цијену (став 3), да се тржишна 

цијена одређује споразумно пред органом управе надлежним за имовинско-правне 

послове, а уколико се споразум не постигне, цијена се одређује пред надлежним судом 

у ванпарничном поступку (став 4), да градитељ бесправно изграђеног објекта стиче 

право на упис права својине у јавну евиденцију на земљишту које служи за редовну 

употребу тог објекта на основу правоснажног рјешења из става 2. овог члана и уз доказ 

о плаћеној тржишној цијени (став 5).  

 

Према члану 348. став 3. тачка д овог закона, продаја, односно оптерећење 

правом грађења непокретности у својини Републике и јединица локалне самоуправе се 

изузетно може извршити непосредном погодбом ради обликовања грађевинске честице.  

 

У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба Суд је имао у виду да је 

тач. 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, као и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом. Поред тога, у конкретном случају релевантна је и 

одредба члана 58. став 1. Устава, према којем се својинска права и обавезе над 



147 

 

средствима у друштвеној својини и услови под којима се та средства преносе у друге 

облике својине уређују законом, као и одредбе члана 60. став 1. Устава, којим је 

утврђено да физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према 

њиховој природи и намјени, у складу са законом.  

 

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а с обзиром на чињеницу да је 

усљед друштвено-економских промјена дошло и до промјена у својинскоправним 

односима, Законом о стварним правима су, у контексту новонасталих односа у овој 

области, на цјеловит начин уређени стицање, коришћење, располагање, заштита, 

ограничења и престанак права својине, других стварних права и државине. Тако су, 

између осталог, оспореним нормама овог закона, које су у саставу његових прелазних 

одредаба, прописани услови и поступак за успостављање јединства непокретности 

приликом легализације бесправно изграђених објеката на градском грађевинском 

земљишту, те услови за располагање непокретностима у својини Републике и јединица 

локалне самоуправе.  

 

Приликом оцјене уставности оспореног члана 330а предметог закона, Суд је 

утврдио да оваквим прописивањем није нарушено начело равноправности и једнакости 

грађана пред законом из члана 10. Устава, на које се указује у иницијативи. Прије свега, 

несумњиво је да је интенција законодавца за овакво нормирање била да се, као и код 

легално изграђених објеката, успостави режим правног јединства објекта и земљишта, 

али само уколико постоје услови да се бесправно изграђени објекат легализује у складу 

са прописима о уређењу простора и грађењу. Бесправни градитељи су, дакле, обавезни 

да у законом прописаном поступку издавања накнадног одобрења за грађење, изврше 

све обавезе према власнику земљишта које служи за редовну употребу објекта, те да 

уплате све законом прописане накнаде за издавање овог одобрења. Како из оспорене 

законске одредбе произлази, услови који су прописани за легализацију бесправно 

изграђених објеката на градском грађевинском земљишту, као и за упис права својине 

на земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, подједнако се односе на све 

бесправне градитеље на градском грађевинском земљишту, дакле субјекте који се 

налазе у истим правним ситуацијама, због чега, по оцјени Суда, предметним 

прописивањем нису доведене у питање гаранције из члана 10. Устава, односно лица 

која третира оспорена законска одредба нису стављена у привилегован положај у 

односу на друге градитеље који се налазе у објективно различитим правним 

ситуацијама. У вези са наведеним, Суд сматра потребним да укаже на то да овај 

уставни принцип не подразумијева равноправност и једнакост грађана у апсолутном 

смислу, већ једнак третман субјеката који се налазе у истим или истоврсним 

околностима приликом реализације одређених права и обавеза.   

 

 Из истих разлога Суд је оцијенио да ни оспореним чланом 348. став 3. тачка д) 

Закона о стварним правима није дошло до повреде начела равноправности и 

једнакости, како је то зајемчено чланом 10. Устава. Наиме, овом законском одредбом је 

свим грађанима, под једнаким условима, омогућено да у случају потребе обликовања 

грађевинске парцеле, стекну право својине или право грађења на непокретностима у 

својини Републике или јединице локалне самоуправе. Оспореном нормом законодавац 

је, сходно својој цјелисходној процјени, а у оквиру Уставом утврђених принципа и у 

складу са политиком у уређивању предметних односа, прописао случајеве у којима се, 

изузетно, продаја, односно оптерећење правом грађења непокретности у својини 

Републике, односно јединице локалне самоуправе, може вршити непосредном 

погодбом, чиме нису нарушене ни уставне гаранције из члана 58. Устава, на које се 
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указује у инцијативи. По оцјени Суда, предметним нормирањем није дошло до повреде 

принципа из ове уставне одредбе, према којем се средства у државној својини могу 

отуђивати само по тржишним критеријима, јер непосредна погодба представља само 

начин продаје ових непокретности, која је предвиђена као изузетак од општег правила 

да се њима може располагати само на основу јавног конкурса, како је то прописано 

чланом 348. став 1. Закона о стварним правима. Продаја непосредном погодбом, дакле, 

не утиче на начин формирања цијене, тако да продаја непокретности у својини 

Републике или јединице локалне самоуправе по тржишним критеријумима, како је то 

гарантовано чланом 58. Устава, није доведена у питање предметном законском 

одредбом.   

 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), о уставности оспорених одредаба Закона о 

стварним правима 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-3/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Имајући у виду да се прописани услови за легализацију бесправно изграђених 

објеката на градском грађевинском земљишту, као и за упис права својине на 

земљишту које служи за редовну употребу тог објекта, подједнако односе на све 

бесправне градитеље на градском грађевинском земљишту, предметним 

прописивањем лица која третира оспорена законска одредба нису стављена у 

привилегован положај у односу на друге градитеље који се налазе у објективно 

различитим правним ситуацијама. 
 

Нема повреде уставног принципа према којем се средства у државној својини 

могу отогуђивати само по тржишним критеријима, јер непосредна погодба 

представља само начин продаје ових непокретности, која је предвиђена као 

изузетак од општег правила да се њима може располагати само на основу јавног 

конкурса. 
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Рјешење 

Број: У-33/15 oд 27. априла 2016. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

 

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

члана 57. тачка в) 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 27. априла 2016. године,  д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

       

Обуставља се поступак за рјешавање сукоба надлежности између Дирекције 

за приватизацију Републике Српске и Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске а.д. Бања Лука, с једне стране, и Окружног суда и Основног суда у Бијељини, 

с друге стране. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

 "Бонел" а.д. Бања Лука, који заступа Дане Кончар, адвокат из Бање Луке, поднио 

је Уставном суду Републике Српске приједлог за рјешавање сукоба надлежности између 

Дирекције за приватизацију Републике Српске, те Инвестиционо-развојне банке 

Републике Српске, а.д. Бања Лука, с једне стране, и Окружног суда и Основног суда у 

Бијељини, с друге стране. У приједлогу се наводи да су Дирекција за приватизацију РС, 

као управна организација, и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, а.д. Бања 

Лука, као надлежно правно лице са јавним овлаштењима, извршиле приватизацију 

државног капитала у предузећу "Бонел" д.о.о. Бања Лука и тиме промјену облика 

својине на основу члана 58. став 1. и члана 68. тачка 6. Устава Републике Српске и 

релевантних прописа о приватизацији државног капитала у предузећима, те је извршен 

одговарајући упис у регистар привредних друштава код надлежног суда. Према 

наводима предлагача, Програмом приватизације су обухваћене, између осталог, и 

одређене некретнине ‒ пословни простор у Бијељини са припадајућим земљиштем, 

означене као к.ч. 2409 уписане у ЛН бр. 6068 к.о. Бијељина.  

 

    Предлагач даље наводи да је пред Окружним судом у Бијељини, у управном спору 

који се води под бројем 12 0 У 004895 14, пресудом од 4. маја 2015. године одбијена 

као неоснована тужба коју је поднио "Бонел" а.д. Бања Лука против рјешења 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, број 

21.05/476-341/13 од 29. октобра 2014. године. Овим рјешењем је одбијена као 

неоснована жалба "Бонел" а.д. Бања Лука против закључка ове управе - Подручна 

јединица Бијељина број 21.12/476-130/12 од 13. новембра 2013. године којим 

закључком је прекинут поступак који је покренуо "Бонел" а.д. Бања Лука за утврђивање 

права својине на напријед наведеном пословном простору и земљишту у Бијељини, док 

се у парничном поступку, који се води код Основног суда у Бијељини под бројем 80 0 

П 044082 12 П, не ријеши претходно питање утврђивања ваљаности купопродајног 

уговора, којим је пренесено право својине на овим некретнинама на трећа лица.   
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Предлагач сматра да се ради о позитивном сукобу надлежности између органа 

извршне власти и правосудних органа, који је настао због прихватања надлежности 

извршног органа у управном поступку и правног лица са јавним овлашћењима, с једне 

стране, и судова у управном и парничном поступку, с друге стране, да одлучују о праву 

својине на истим некретнинама, те наводи да је то супротно члану 3. и члану 58. Устава 

Републике Српске, члану 12. Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске, 

као и релевантним прописима о стварним правима, приватизацији државног капитала и 

катастру непокретности.  

        

С обзиром на чињеницу да је подносилац приједлога у току поступка повукао 

приједлог, Суд је, примјеном члана 57. тачка в) Закона о Уставном суду Републике 

Српске, ријешио да обустави поступак за рјешавање предметног сукоба надлежности. 

  

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-33/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

                                          

 

 

                                                                         

 

 

 Уставни суд ће обуставити поступак ради рјешавања сукоба надлежности у 

случају када подносилац приједлога у току поступка повуче свој приједлог. 
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Одлука 

Број: У-68/15 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/16 

 

 

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

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. априла 2016. 

године, д о н и о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 35. 

став 1. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

Града Бијељина“ број 11/14).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Михајловић" д.о.о. Бијељина, које заступа пуномоћник Саво Бојановић, адвокат 

из Бијељине, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјену уставности и законитости члана 35. став 1. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бијељина“ број 11/14), 

коју је донијела Скупштина Града Бијељина. Предлагач сматра да је наведени правни 

основ за доношење оспорене одлуке мањкав, јер нису, осим члана 73. став 2. Закона о 

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

наведени и други релевантни прописи, тј. подзаконски акти који регулишу ову област. 

Уз то, наводи да је одредбом члана 73. став 1. поменутог закона прописана дужност 

инвеститора изградње објекта на градском грађевинском земљишту да прије добијања 

грађевинске дозволе плати ренту и накнаду трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта, те да је ова дужност инвеститора предвиђена и чланом 21. предметног 

општег акта. Надаље, истиче да се приликом промјене намјене постојећег легално 

изграђеног објеката, чији је власник у поступку прибављања грађевинске дозволе, 

сходно тада важећим прописима, измирио обавезе по том основу предметна накнада, 

без било каквог грађења, утврђује као позитивна разлика између накнаде која би била 

утврђена за ранију намјену према овој одлуци и накнаде за нову намјену. Тиме је, по 

мишљењу подносиоца приједлога, дошло до повреде општег принципа правне 

сигурности и принципа забране повратног дејства општих аката из члана 110. Устава 

Републике Српске, као и члана 73. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу. 

Предлаже да Суд утврди да је оспорена одредба Одлуке неуставана и незаконита.  

 

У одговору који је за Скупштину Града Бијељина, као доносиоца оспорене 

одлуке, дало Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

Градске управе Града Бијељина, оспорени су наводи подносиоца приједлога. Након 

цитирања одредби члана 2. став 2. тачка т) подтачка 10), члана 73. ст. 2. и 5. и члана 

194. став 5. тачка 1) Закона о уређњу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13) и оспорене одредбе Одлуке, истиче се да је чланом 7. 

став 2. и чланом 23. став 2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“ бр. 95/13, 22/14 и 

34/14 ‒ пречишћени текст) прописано да се накнада за трошкове уређења градског 



152 

 

грађевинског земљишта обрачунава и плаћа за изградњу и легализацију објеката, као и 

за реконструкцију, доградњу и надоградњу објеката, ако се тим радовима повећава 

корисна површина објекта, изузев у случајевима прописаним законом, те да инвеститор 

који врши реконструкцију објекта у оквиру постојећих габарита легално изграђеног 

објекта не плаћа накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта осим 

ако је тим радовима дошло повећања корисне површине постојећег објекта. С обзиром 

на изложено, сматрају да је оспорено рјешење сагласно са чланом 73. став 2. Закона о 

уређењу простора и грађењу.   

     
Одлуку о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

Града Бијељина“ број 11/14) донијела је Скупштина Града Бијељина, на основу члана 

30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 191, а у вези са чланом 65. став 3, 

чланом 69. став 1, чланом 73. став 2, чланом 80. став 1, чланом 83. став 1, чланом 125. 

став 2. и чланом 134. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13), те члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13), на сједници одржаној 11. јуна 

2014. године. Овом одлуком се, између осталог, одређује градско грађевинско 

земљиште и остало грађевинско земљиште на територији града Бијељина, услови и 

начин располагања градским грађевинским земљиштем и осталим грађевинским 

земљиштем у својини Града Бијељина, накнада за уређење градског грађевинског 

земљишта и начин плаћања ове накнаде и накнаде за ренту (члан 1). 

 

Оспореним чланом 35. став 1. Одлуке је прописано да се износ накнаде, ако се 

мијења намјена постојећег објекта или појединог дијела објекта у намјену за коју је 

прописана већа накнада за уређење градског грађевинског земљишта, утврђује као 

позитивна разлика између накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, која би 

према овој Одлуци била утврђена за ранију намјену и накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта за нову намјену, узимајући у обзир евентуалне промјене у 

корисној површини грађевине и другим елементима релевантним за утврђивање ове 

накнаде.         

   

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бијељина“ 

број 11/14) Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске утврђено: да 

се законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од 

општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и 

градског грађевинског земљишта (члан 59. став 2), да Република и општина буџетом 

утврђују јавне приходе и јавне расходе, те да су средства буџета порези, таксе и други 

законом утврђени приходи (члан 62), да општина преко својих органа у складу са 

законом уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта, 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. тач. 3. и 

6), као и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 

108. став 2).  

 

Поред тога, Суд је имао у виду да је одредбама Устава Републике Српске, у 

односу на које давалац иницијативе оспорава наведену одредбу, утврђено да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, и на владавини права (члан 5. став 1. 

алинеја 4) и да закони, други прописи и општи акти не могу имати повратно дејство, те 
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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. 

ставови 1. и 2).     

 

Уставом утврђена надлежност општине/града је детаљније уређена Законом о 

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

и 98/13), којим је прописано да самосталне надлежности општине обухватају, између 

осталих, праћење стања уређења простора и насеља на својој територији и 

обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског земљишта на 

коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и 

старање о његовом уређивању, унапређивању и заштити (члан 13. ал. 2. и 4).  

 

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

бр. 40/13, 106/15 и 3/16) је прописано: да се грађевинско земљиште користи према 

његовој намјени, на начин којим се обезбјеђује његово рационално коришћење у складу 

са законом, док се о уређењу истог брине јединица локалне самоуправе у складу са 

законом (члан 67); да скупштина јединице локалне самоуправе одлуком о уређењу 

простора и грађевинском земљишту одређује градско грађевинско земљиште, као: 

земљиште које је претежно изграђено и чини просторно функционалну цјелину у граду 

и насељу градског карактера, земљиште обухваћено границама урбанистичког плана 

града или насеља градског карактера и оно које је предвиђено за проширење града или 

насеља градског карактера, те земљиште на другим подручјима предвиђеним за 

стамбену и другу изградњу, као што су приградска насеља, или друга већа насеља, 

рекреационо-туристички центри, подручја предвиђена за изградњу кућа за одмор и 

опоравак и друге сличне намјене (члан 69. став 1); да је уређено грађевинско земљиште 

комунално опремљено за грађење у складу са спроведбеним документом просторног 

уређења, тј. има изграђен приступни пут, обезбијеђено снабдијевање електричном 

енергијом, водом и друге посебне услове, док је неуређено грађевинско земљиште оно 

које није у потпуности комунално опремљено, те да уређење градског грађевинског 

земљишта врши јединица локалне самоуправе, што обухвата његово припремање: 

истражне радове, израду геодетских, геолошких, инжењерко-сеизмолошких и других 

подлога, израду анализе својинских права на земљишту, планске и техничке 

документације, програма за уређење земљишта, расељавање, рушење објеката, 

санирање терена и друге радове, те опремање: изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре, изградњу и уређење површина јавне намјене планираних 

спроведбеним документом просторног уређења (члан 71); да финансирање уређења 

градског грађевинског земљишта и израде документа просторног уређења врши 

јединица локалне самоуправе из средстава остварених, поред осталог, од накнаде на 

основу природних и локацијских погодности градског грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом 

коришћења тог земљишта (рента) и накнаде за уређење грађевинског земљишта (члан 

72); да је инвеститор изградње објекта на градском грађевинском дужан да прије 

добијања грађевинске дозволе плати ренту и накнаду за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта, која се утврђује у складу са одредбама овог закона, прописа 

донесених на основу њега и одлуке скупштине јединице локалне самоуправе из члана 

69. став 1. овог закона, те да правилник којим се регулишу структура, елементи и начин 

обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта доноси 

министар (члан 73. ст. 1. и 5); и да се износ накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта и износ ренте утврђује по јединици корисне површине објекта 

(КМ/м2) садржане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска дозвола (члан 74. 
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став 2); да накнада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата стварне 

трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта, тј. стварне трошкове 

планиране изградње комуналне и друге инфраструктуре и уређење јавних површина 

према спроведбеном документу просторног уређења који се доноси за подручје 

предметне изградње или према урбанистичком плану јединице локалне самоуправе, 

стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима до доношења спроведбеног 

документа просторног уређења, израчуната по квадратном метру корисне површине 

укупно планираних објеката, док се износ ове накнаде утврђује сагласно програму 

уређења градског грађевинског земљишта, трошковнику радова комуналне и друге 

инфраструктуре и уређења јавних површина, који су саставни дио поменутих 

докумената просторног уређења и планираном обиму укупне изградње, тј. начина 

коришћења земљишта одређеног документом просторног уређења (члан 77. ст. 1. и 2); 

да се висина ренте по зонама и остали услови за њен обрачун утврђују одлуком 

скупштина јединице локалне самоуправе, а као основица за њено израчунавање служи 

просјечна, коначна, грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје јединице локалне 

самоуправе, која се множи са коефицијентом развијености јединице локалне 

самоуправе. Просјечну коначну грађевинску цијену скупштина јединице локалне 

самоуправе утврђује одлуком сваке године, најкасније до 31. марта текуће године, на 

основу предрачуна из главног пројекта за издате грађевинске дозволе у претходној 

години (члан 80); да се према природним и локацијским погодностима градско 

грађевинско земљиште дијели на највише шест зона, које се утврђују одлуком из члана 

69. став 1. Закона (члан 81); да се висина ренте утврђује у проценту у оквиру датих 

распона за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из члана 80. Закона, 

и то: у првој зони до 6%, у другој до 5%, у трећој до 4%, у четвтој до 3%, у петој до 2% 

и у шестој зони до 1%, с тим да се висина ренте у дијелу прве зоне, који се утврди као 

посебно погодан за грађење-потпуно изграђена комунална инфраструктура, додатно 

увећава до 20%, а за објекте који могу имати негативан утицај на животну средину, 

природне вриједности и културно-историјска добра висина ренте се додатно увећава до 

20%, без обзира на зону (члан 82).      

              

Из наведених уставних и законских одредби, по оцјени Суда, произлази да 

скупштина јединице локалне самоуправе преко својих органа, поред осталог, уређује и 

обезбјеђује вршење послова уређења, коришћења и заштите простора и грађевинског 

земљишта, те да у вршењу својих послова доноси прописе и друге акте. Како је 

Законом о уређењу простора и грађењу прописан начин уређивања грађевинског 

земљишта, који обухвата припрему грађевинског земљишта за комунално опремање, а 

нарочито изградњу комуналних објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, те да за 

комунално опремање грађевинског земљишта инвеститор плаћа накнаду, то је 

одредбама чл. 69, 71, 73, 74, 77, 80, 81. и 82. овог закона предвиђено да услове, начин и 

поступак плаћања накнаде, у зависности од степена опремљености грађевинског 

земљишта, учешћа инвеститора у комуналном опремању, прописује скупштина 

јединице локалне самоуправе.  

 

Сагласно наведеним одредбама Закона, по оцјени Суда, Скупштина Града 

Бијељина је донијела Одлуку о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 11/14), којом је одредила градско 

грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште на територији града Бијељина, 

услове и начин располагања истим у својини Града Бијељина, накнаду за уређење 

градског грађевинског земљишта и накнаду за ренту, обвезнике плаћања накнаде, 
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начин обрачуна накнаде, те одредила зоне на подручју града и према томе утврдила 

висину и начин плаћања накнаде за уређење градског грађевинског земљишта. 

 

Оспореним чланом 35. став 1. Одлуке прописан је начин израчунавања накнаде 

за уређење грађевинског земљишта приликом промјене намјене постојећег објекта или 

дијела објекта, тако да иста представља разлику између накнаде за ранију намјену и 

накнаде за нову намјену, израчунате по одредбама предметне одлуке узимајући у обзир 

евентуалну промјену корисне површине грађевине и других релевантних елемената за 

утврђивање ове накнаде. Суд је утврдио да се Скупштина Града Бијељина уређујући 

ово питање кретала у границама својих уставних и законских овлашћења. При томе, 

Суд је имао у виду да је Законом о уређењу простора и грађењу предвиђена могућност 

промјене намјене, дефинисана као извођење грађевинских радова (укључујући 

грађевинско-занатске и инсталатерске радове) којима се мијења намјена дата у 

грађевинској дозволи на основу које је објекат изграђен, као и реконструкције, тј. 

извођења грађевинских и других радова у сврху промјене намјене, радова санације на 

постојећем објекту којима се мијењају конструктивни елементи који могу утицати на 

стабилност објекта или његових појединих дијелова, уграђивање нових инсталација или 

опреме, мијењање технолошких процеса или вањског изгледа објекта и мијењају се 

услови у грађевинској дозволи на основу које је објекат изграђен (члан 2. став 2. тачка 

т) подтачке 9) и 10).  

 

С обзиром да из наведених одредаба Закона произлази обавеза плаћања накнаде 

по јединици обрачуна, тј. једног квадратног метра корисне површине стамбеног или 

стамбено-пословног објекта, то је Скупштина Града Бијељина, по оцјени Суда, била 

овлашћена да оспореном одредбом члана 35. став 1. Одлуке пропише начин 

израчунавања и обавезу плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта и у 

случају промјене намјене, условљавајући то, законом прописаним критеријумом, 

повећањем корисне површине објекта или његовог дијела, као и другим релевантним 

елементима за утврђивање исте. Дакле, утврђивање обавезе плаћања предметне 

накнаде, у конкретном случају, директно је зависно од промјене квадратуре корисне 

површине и других релевантних елемената за обрачун исте. При томе, Суд, сагласно 

члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан да оцјењује цјелисходност и 

примјену оспорене одредбе Одлуке, односно висину накнаде, на што се приједлогом, 

такође, указује.   

 

Суд је, такође, оцијенио да прописивањем из члана 35. став 1. Одлуке нису 

повријеђени општи принцип правне сигурности и принцип забране повратног дејства 

општих аката из члана 110. Устава Републике Српске, као ни члан 73. став 1. Закона о 

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

и 3/16). Незадовољство подносиоца приједлога начином на који оспорени члан Одлуке 

регулише обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта приликом промјене 

намјене објекта или његовог дијела, а која је утврђена грађевинском дозволом и његов 

субјективни осјећај у погледу примјене законских одредби и оспорене одредбе ове 

одлуке нису од уставноправног значаја.  

     

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 
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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, академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-68/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

27. април 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                   Мр Џерард Селман  

                                       

 

 

 

 

 
Незадовољство подносиоца приједлога начином на који оспорена одредба 

регулише обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта приликом промјене 

намјене објекта или његовог дијела и његов субјективни осјећај у погледу примјене 

релевантних одредаба нису од уставноправног значаја. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



157 

 

Одлука 

Број: У-6/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 

 

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

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачке а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 

92/12), на сједници одржаној 18. маја 2016. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 20. став б. тачка 4) – Самостални стручни сарадник за 

просторно планирање и грађење, алинеја 11, у дијелу који гласи: „ ... и припрема 

урбанистичко-техничке услове из надлежности Одјељења.“, те алинеја 27. истог 

члана, у дијелу који гласи: „ ... и сачињава извјештај о техничком прегледу 

објекта.“, Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 1/15), нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 

106/15 и 3/16).  

 

Утврђује се да члан 48. став 2. истог правилника, у дијелу који гласи „ ... 

одређује степен тајности појединих података или докумената, односно послова и 

задатака који представљају тајну и не могу се објављивати“, није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, Законом о слободи приступа информацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 20/01) и Законом о локалној самоуправи 

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

 

Утврђује се да члан 52. овог правилника није у сагласности са Уставом 

Републике Српске. 

      

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 20. 

став б. тачка 2) – Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите, 

војне евиденције и Комунални полицајац, у дијелу који гласи: „самосталност у раду 

је ограничена повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања“ Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15). 

  

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 20. 

став б. тачка 4) – Самостални стручни сарадник за просторно планирање и 

грађење, алинеја 27, у дијелу који гласи: „утврђује исправност техничке 

документације у поступку издавања одобрења за грађење за објекте за које није 

потребна ревизија пројеката,“ Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15). 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Слободан Ђурић, Биљана Дејановић Глигић, Љубомир Николић, Љиљана 

Слијепчевић, Жељко Палија и Анђелко Ераковић дали су 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 Општинске управе Општине Костајница број: 02-12-02/15 (у иницијативи 

означен као број: 02-020-02/15) од 26. јануара 2015. године („Службени гласник 

Општине Костајница“ број 1/15), који је донио начелник Општине Костајница. У 

иницијативи се наводи да је опис послова  Начелника Одјељења за општу управу, 

Самосталног стручног сарадника за јавне набавке, грађанска стања и пружање правне 

помоћи из члана 20. став б. тачка 1) прешироко постављен, те да је за вођење управних 

поступака пред овим одјељењем потребно овластити самосталне стручне сараднике 

који испуњавају услове из члана 31б. Закона о општем управном поступку. Надаље се 

истиче да из прописивања члана 20. став б. тачка 2) проистиче да је Самостални 

стручни сарадник за послове цивилне заштите, војне евиденције и Комунални 

полицајац, онемогућен у самосталном обављању послова комунално-инспекцијског 

надзора, а с обзиром на прописани повремени надзор и помоћ непосредног 

руководиоца у рјешавању сложених стручних питања, што је у супротности са чланом 

13. ст. 1. и 2. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 28/13). Такође, даваоци иницијативе сматрају да овај службеник, будући да је 

економске струке, не може бити овлашћен за поступање у области цивилне заштите и 

војне евиденције. Иницијативом се, исто тако, указује да је регулисање из члана 20. 

став б. тачка 4) супротно члану 63. став 4. (у иницијативи погрешно означен као члан 

63. тачка 4) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13), јер су Самосталном стручном сараднику за просторно планирање и 

грађење повјерени „прецизно одређени сложени послови“, за чије обављање је 

предвиђена стручна спрема дипл. просторни планер, умјесто дипл. инжењер 

архитектуре. У овом смислу се истиче да је надлежност овог лица да утврђује 

исправност документације у поступку издавања одобрења за грађење у супротности са 

чланом 112. став 3. (иницијативом погрешно означен као члан 112. тачка 3) Закона о 

уређењу простора и грађењу, док је његово овлашћење да учествује у раду комисије за 

технички пријем објеката, те да саставља извјештај о техничком прегледу објеката 

несагласно члану 142. тачка 5. истог закона. Такође, супротно члану 31 а. и б. Закона о 

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

50/10), предметна одредба Правилника условљава запошљавање овог самосталног 

стручног сарадника радним искуством у трајању од 2 године, иако само службеници са 

више од 3 године радног искуства могу доностити управне акте те водити управни 

поступак. Такође, доносилац оспореног акта је, изричито наводећи звање просторног 

планера као једино релевантно за запошљавање на предметној позицији, онемогућио да 

лица која имају друга адекватна стручна звања (архитекте, грађевински инжењери и др) 

буду равноправани кандидати за запослење, што је, како се наводи, кажњиво у складу 

са чланом 162. став 1. тач. 2. и 3. Закона о локалној самоуправи. Даваоци иницијативе 

такође сматрају да је прописивање из члана 48. став 2. овог правилника супротно члану 

76. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), те члану 4. Закона о слободи приступа информацијама 

(“Службени гласник Републике Српске“ број 20/01). Даље се наводи да је чланом 52. 

оспореног правилника нарушен принцип забране повратног дејства општих аката из 

члана 110. Устава.  
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У одговору на аргументацију из иницијативе доносилац оспореног акта истиче 

да је иста неоснована, јер су услови за обављање послова Самосталног стручног 

сарадника за послове цивилне заштите, војне евиденције и Комуналног полицајца, те 

Самосталног стручног сарадника за просторно планирање и грађење прописани у 

складу са релевантним законским и подзаконским актима. Остали наводи из 

иницијативе нису коментарисани, а доносилац Правилника предлаже да Суд исту 

одбаци. 

Оспорени Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 1/15), начелник Општине Костајница је донио на основу члана 43. 

алинеја 8, 44. и 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 117/05 и 98/13) и члана 57. Статута Општине Костајница 

(„Службени гласник Општине Костајница“ бр. 12/05 и 1/07). Овим правилником 

уређена је организациона структура Општинске управе и њен дјелокруг рада, послови 

ове службе по одјељењима и одсјецима, послови радних мјеста у овој служби, услови за 

обављање послова појединих радних мјеста и потребан број радника за извршавање 

послова по радним мјестима, одговорност запослених и јавност рада Општинске 

управе.  

Оспорени члан 20. став б. тачка 1) Правилника за радно мјесто Начелник 

Одјељења за општу управу, Самостални стручни сарадник за јавне набавке, грађанска 

стања и пружање правне помоћи предвиђа једног извршиоца и то дипл. правника или 

дипл. правника са најмање 240 ЕЦТС бодова са положеним стручним испитом за рад у 

општинској управи и са радним искуством три године у траженом степену образовања. 

У надлежност лицу запосленом на овом радном мјесту, између осталог, повјерено је 

вођење различитих врста управних поступака. Надаље, члан 20. став б. тачка 2) 

Правилника, у оспореном дијелу, за радно мјесто Самостални стручни сарадник за 

послове цивилне заштите, војне евиденције и Комунални полицајац предвиђа једног 

извршиоца и то дипл. економисту, односно дипл. економисту са најмање 240 ЕЦТС 

бодова са положеним стручним испитом за рад у општинској управи као и радно 

искуство од три године у траженом степену образовања, те прописује да је 

самосталност у раду овог службеника ограничена повременим надзором и помоћи 

руководиоца у рјешавању сложених питања. Оспореним чланом 20. став б. тачка 4) 

Правилника за радно мјесто Самостални стручни сарадник за просторно планирање и 

грађење предвиђен је један извршилац и то дипл. просторни планер или дипл. 

просторни планер са најмање 240 ЕЦТС бодова са положеним стручним испитом за рад 

у општинској управи те двије године радног искуства у траженом степену образовања, 

и то за рад на прецизно одређеним сложеним пословима у којима се примјењују 

утврђене методе рада и поступци или стручне технике. Алинејом 11. предметне 

одредбе, у оспореном дијелу, овај службеник је овлашћен да припрема урбанистичко-

техничке услове из надлежности Одјељења, док у складу са оспореном алинејом 27, 

исти утврђује исправност техничке документације у поступку издавања одобрења за 

грађење за објекте за које није потребна ревизија пројеката, организује рад комисије за 

пријем објеката и сачињава извјештај о техничком прегледу објеката. Оспореним 

чланом 48. став 2. прописано је да се начелник Општине стара о примјени начела 

јавности рада Општинске управе, одређује степен тајности појединих  података или 

докумената, односно послова и задатака који представљају тајну и не могу се 

објављивати, док је у члану 52. утврђено да ће се поступци везани за заснивање и 

престанак радног односа започети до дана ступања на снагу овог правилника окончати 

по одредбама овог правилника, уколико нису у супротности са законом. 
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Разматрајући предмет Суд је имао у виду да је у складу са чланом 39. став 3. 

Устава свако слободан у избору занимања и запослења и да му је под једнаким 

условима доступно радно мјесто и функција; да у складу да тачкама 10. и 12. 

Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује 

организацију, надлежности и рад државних органа, између осталог, радне односе и 

запошљавање, као и да је чланом 108. Устава утврђено да закони, статути, други 

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

општи акти морају бити у сагласности са законом, док у складу са чланом 110. ст. 1. и 

2. Устава закони, други прописи и општи акти не могу имати повратно дејство, те се 

само законом може одредити да поједине његове одредбе, ако то захтјева општи 

интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно дејство. 

  

Приликом оцјене оспореног Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“ број 1/15) Суд је узео у обзир да је Законом о 

комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13) прописано да 

се на радноправни статус комуналног полицајца примјењују прописи којима се уређује 

радноправни статус службеника у јединици локалне самоуправе, а да послове 

комуналног полицајца може да обавља лице које поред општих и посебних услова 

прописаних за заснивање радног односа у административној служби јединице локалне 

самоуправе на радно мјесто службеника има високу стручну спрему, односно лице које 

је завршило први циклус студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова и има 

најмање три године радног искуства у траженом степену образовања (члан 10 ст. 1. и 

2), као и да комунални полицајац у обављању комунално-инспекцијског надзора 

самостално води поступак, доноси рјешење и предузима мјере и радње у оквиру својих 

права, дужности и овлашћења утврђених овим законом и другим прописима, док нико 

не може коришћењем службеног положаја или на други начин онемогућити или 

ометати комуналног полицајца у вршењу комунално-инспекцијског надзора и 

предузимању мјера и радњи за које је овлашћен (члан 13. ст 1. и 2). 

 

Суд је, такође, имао у виду да је Законом о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) прописано: да 

припрему и израду урбанистичко-техничких услова инвеститор повјерава правном 

лицу које има одговарајућу лиценцу за израду докумената просторног уређења, док, 

изузетно од става 3, надлежни орган јединице локалне самоуправе може да припрема 

урбанистико-техничке услове за изградњу или реконструкцију индивидуалних 

стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине 

до 400 м2, осим за сложене објекте у смислу овог закона, као и за изградњу објеката за 

које према одредбама овог закона није потребна грађевинска дозвола, уколико 

запошљава најмање једног дипломираног инжењера архиктетуре који има одговарајућу 

лиценцу за израду докумената просторног уређења (члан 63. ст. 3. и 4); да се лиценца за 

ревизију дијела техничке документације издаје  физичком лицу које има: одговарајућу 

стручну спрему са високим образовањем, односно дипломираним инжењерима 

одговарајуће струке и смјера или дипломираним инжењерима са завршеним основним 

студијима првог циклуса који трају четири године, а чијим завршетком се стиче 240 

ECTS бодова у наведеном научном пољу, положен стручни испит и најмање осам 

година искуства на пословима израде или ревизије техничке документације (члан 112. 

ст. 3 тач. а), б), в); да се ревизија техничке документације врши за све објекте осим за 

објекте за које према одредбама овог закона није потребна грађевинска дозвола и 

индивидуалне стамбене објекте и индивидуалне стамбено-пословне објекте бруто 
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грађевинске површине до 200 m2, ако није ријеч о сложеним објектима у смислу овог 

закона (члан 113. став 4); да грађевинску дозволу издаје орган управе надлежан за 

послове грађења у јединици локалне самоуправе, на чијем се подручју објекат гради 

(члан 127. став 1); да је у случајевима када у складу са овим законом ревизија главног 

пројекта није потребна, надлежни орган управе дужан да утврди да ли је главни 

пројекат комплетан, да ли је урађен у складу са локацијским условима, урбанистичко-

техничким условима за објекте из члана 128. став 3. овог закона и да ли га је урадило 

правно лице са лиценцом за израду техничке документације (члан 131. став 3); да 

чланови Комисије за технички преглед објекта не могу бити службена лица која су 

запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, лица која су 

запослена код извођача радова, као ни лица која су вршила послове стручног надзора 

(члан 142. став 5); да је послије извршеног техничког прегледа комисија за технички 

преглед дужна у року од осам дана након извршеног техничког прегледа да сачини 

извјештај у писаној форми о резултату техничког прегледа изграђеног објекта, односно 

изведених радова, чији је саставни дио записник из става 1. овог члана (члан 145. став 

3). 

Суд је узео у обзир да је Законом о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07 и 50/10) прописано: да рјешење у управном 

поступку доноси руководилац односно старјешина органа, ако посебним прописима 

није другачије одређено, те да руководилац, односно старјешина органа може 

овластити друго службено лице из истог органа за доношење рјешења, изузев акта о 

одлагању извршења рјешења, док о овлашћењу службеног лица из става 2. овог члана 

руководилац, односно старјешина органа доноси посебно рјешење које садржи личне 

податке службеног лица и обим овлашћења (члан 31а); да руководилац односно 

старјешина органа може овластити друго службено лице из истог органа за вођење 

управног поступка и доношење рјешења или за  вођење управног поступка, као и да 

овлашћено службено лице из става 1. овог члана може бити лице које има VII степен 

одговарајуће школске спреме – одговарајућег смјера, најмање три године радног 

искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у 

републичким органима управе, те да о овлашћењу службеног лица руководилац  

односно старјешина органа доноси посебно рјешење које садржи личне податке 

службеног лица и обим овлашћења (члан 31б).  

 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05 и 118/05) прописано је: да органи јединице локалне самоуправе 

обезбјеђују јавност рада редовним давањем информација средствима јавног 

информисања, редовним одржавањем конференција за штампу, објављивањем података 

о броју запослених у административној служби по категорији особља, као и 

обезбјеђивањем услова за неометано информисање јавности о извршавању послова из 

своје надлежности и о свим промјенама организације, као и да се објављивање 

одређених извјештаја може ускратити само када је то прописано законом, те да 

скупштина јединице локалне смаоуправе усваја одлуке о ускраћивању информација у 

складу са законом (члан 76. ст. 1, 2. и 3); да су Службеници у смислу овог закона 

секретар скупштине, начелник одјељења или службе, шеф одсјека, стручни савјетник, 

самостални стручни сарадник, инспектор, интерни ревизор, комунални полицајац, 

виши стручни сарадник и стручни сарадник, док Влада уредбом прописује категорије 

службеника, њихова звања и услове за обављање послова на радним мјестима из става 

2. овог члана (члан 111. ст. 2. и 3);  да за начелника одјељења или службе може бити 

постављено лице које испуњава опште услове за запошљавање у општинску управу у 

складу са овим законом, те посебне услове за постављење, тј. да има високу стручну 
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спрему одговарајућег смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, да 

има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања и да има 

положен стручни испит за рад у општинској  управи, као и да начелник одјељења или 

службе руководи одјељењем или службом и одговара за рад одјељења или службе (члан 

111а. ст. 2, 3. и 5); да комунални полицајац врши послове комунално-инспекцијског 

надзора у складу са законом, док о свом раду подноси извјештај непосредном 

руководиоцу и одговара му за свој рад (члан 115а); да ће се новчаном казном од 1.000 

КМ до 3.000 КМ казнити за прекршај одговорно лице у органу јединице локалне 

самоуправе, ако не обезбиједи поштен и праведан третман свим учесницима у поступку 

јавне конкуренције, те запосли или попуни радно мјесто у органу јединице локалне 

самоуправе супротно одредбама закона (члан 162. тач. 2) и 3). 

 

Надаље, члан 3. став 5. Закона о слободи приступа информацијама („Службени 

гласник Републике Српске“ број 20/01) прописује, између осталог,  да је, у смислу овог 

закона, „надлежни јавни орган“ онај јавни орган који има контролу над траженом 

информацијом, а то је јавни орган који је сачинио информацију или за кога је сачињена 

информација, док члан 4. овог закона одређује да свако физичко и правно лице има 

право приступа информацијама које су под контролом јавног органа, а сваки јавни 

орган има одговарајућу обавезу да објави такве информације. Ово право приступа 

подлијеже само формалним радњама и ограничењима како је утврђено у овом закону. 

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12) уређује систем заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, снаге и субјекте заштите и спасавања, те права и обавезе, између осталог, 

и органа јединица локалне самоуправе. Овим законом прописано је да су субјекти 

система заштите и спасавања други републички органи управе и органи јединица 

локалне самоуправе (члан 7. тачка б), као и да су снаге за заштиту и спасавање, између 

осталог, јединице и тимови цивилне заштите које формирају органи јединице локалне 

самоуправе (члан 8. тачка б).  

 

Приликом оцјене оспорене одредбе члана 20. став б. тачка 4) - Самостални 

стручни сарадник за просторно планирање и грађење, алинеја 11. Правилника, Суд је 

констатовао да у складу са чланом 63. Закона о уређењу простора и грађењу 

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

техничке услове, у правилу, припрема и израђује правно лице које има одговарајућу 

лиценцу, а изузетно, под законом прописаним условима и само за одређене објекте, 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, и то уколико запошљава најмање једног 

дипломираног инжењера архитектуре који има одговарајућу лиценцу за израду 

докумената просторног уређења. С обзиром на то да се у опису послова овог 

службеника налази дјелатност припреме урбанистичко-техничких услова, као и да 

услови за конкурисање на предметно радно мјесто не подразумијевају наведеним 

законом прописану стручну спрему и лиценцу за израду докумената просторног 

уређења, те узимајући у обзир дјелокруг рада Одјељења, Суд је утврдио да оспорена 

алинеја 11. предметног члана Правилника, у дијелу који гласи: ... „и припрема 

урбанистичко-техничке услове из надлежности Одјељења“, није у сагласности са 

чланом 63. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу. Суд је такође оцијенио да 

прописивање из алинеје 27, члана 20. став б. тачка 4) Правилника, у дијелу којим је у 

опис послова овог стручног сарадника стављено и овлашћење да сачињава извјештај о 

техничком прегледу објеката, није у сагласности са чланом 142. став 5. и чланом 145. 

став 3. Закона о уређењу простора и грађењу. Наиме, како чланови Комисије за 

технички преглед не могу, између осталог, бити службена лица која су запослена код 
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органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, као и да је сачињавање извјештаја о 

резултату извршеног техничког прегледа у искључивој надлежности Комисије за 

технички преглед, Суд је утврдио да прописивање према којем Самостални стручни 

сарадник за просторно планирање и грађење сачињава извјештај о техничком прегледу 

објеката није у сагласности са наведеним законским одредбама. Предметним 

нормирањем провријеђено је начело законитости из члана 108. Устава. 

 

У погледу оспореног члана 48. став 2. предметног правилника Суд је утврдио да  

ова одредба, у дијелу којим је начелнику Општине дато овлашћење да одређује послове 

и задатке који представљају тајну и који се не могу објављивати, није у сагласности са 

чланом 4. Закона о слободи приступа информацијама, те чл. 76. и 43. Закона о локалној 

самоуправи. Начелно, сходно члану 4. Закона о слободи приступа информацијама, 

сваки јавни орган има одговарајућу обавезу да објави информације које су под његовом 

контролом, док, изузетно, у складу са чланом 76. Закона о локалној самоуправи, одлуку 

о ускраћивању информација доноси искључиво скупштина јединице локалне 

самоуправе, и то у случајевима и под условима који су прописани законом, тако да 

начелник општине није овлашћен да одређује које информације представљају тајну и 

које се, као такве, не могу објављивати. Поред тога, ни члан 43. Закона о локалној 

самоуправи, којим су таксативно побројане надлежности начелника општине, не 

предвиђа могућност да ово лице одлучује о предметном питању. Сходно наведеном, 

давањем оваквих овлашћења начелнику Општине, оспореним правилником је дошло до 

повреде начела законитости из члана 108. Устава. 

 

Оцјењујући оспорени члан 52. овог правилника Суд је утврдио да су 

прописивањем истог нарушене уставне гаранције о забрани повратног дејства општих 

аката из члана 110. Устава. Наиме, нормирање да ће се поступци везани за заснивање и 

престанак радног односа започети до дана ступања на снагу овог правилника, тј. 

започети према одредбама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе Општине Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ 

број 15/13), окончати по одредбама оспореног правилника, по оцјени Суда, доводи до 

ретроактивне примјене овог општег акта, док се исти не могу примјењивати на правне 

односе који су настали прије њиховог ступања на снагу.  

 

Суд је, такође, оцијенио да нису основани наводи којима се указује на 

незаконитост у прописивању из члана 20. став б. тачка 2) у смислу ограничења 

самосталности Самосталног стручног сарадника за послове цивилне заштите, војне 

евиденције и Комуналног полицајца у обављању послова комунално-инспекцијског 

надзора. Наиме, прописивањем да лице које обавља послове из овог дјелокруга 

подлијеже повременом надзору и помоћи непосредног руководиоца представља 

практичну реализацију законске обавезе начелника одјељења да руководи истим, те да 

одговара за његов рад (члан 111а. став 5. Закона о локалној самоуправи), као и 

реализацију обавезе комуналног полицајца који обавља послове комунално-

инспекцијског надзора, да за свој рад подноси извјештај и одговора непосредном 

руководиоцу (члан 115а. истог закона). Из оспореног прописивања не произлази 

овлашћење непосредног руководиоца да утиче на самосталност комуналног полицајца 

при вршењу комунално-инспекцијског надзора, јер је самосталност зајемчена чланом 

13. ст. 1. и 2. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“ 

број 28/13), већ право да о раду овог службеника буде обавијештен, зато што одговара 

за рад одјељења. Надаље, није у надлежности Суда да цијени оправданост цјелисходне 
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процјене доносиоца акта да дипломираном економисти повјери обављање послова 

цивилне заштите, односно војне евиденције.  

 

Суд је утврдио да је доносилац Правилника оспореним чланом 20. став б. тачка 

4) алинеја 27, у дијелу којим прописује надлежност Самосталног стручног сарадника за 

просторно планирање и грађење да утврђује исправност техничке документације у 

поступку издавања одобрења за грађење за објекте за које није потребна ревизија 

пројекта, регулисао у складу са законском обавезом надлежног органа управе да, у 

овим случајевима (члан 113. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу) утврди да ли 

је главни пројекат комплетан, да ли је урађен у складу са локацијским условима, 

урбанистичко-техничким условима за објекте из члана 128. став 3. овог закона и да ли 

га је урадило правно лице са лиценцом за израду техничке документације (члан 131. 

став 3). С обзиром на то да је оспорена одредба у функцији извршавања закона, 

односно да произлази из регулисања садржаног у вишем правном акту, доносилац 

Правилника није прекорачио своја овлашћења. 

 

Поред овога, Суд није разматрао наводе давалаца иницијативе који се тичу 

преобимности дјелокруга послова Начелника Одјељења за општу управу, Самосталног 

стручног сарадника за јавне набавке, грађанска стања и пружање правне помоћи, као и 

потребе прерасподјеле ових послова, имајући у виду да, сходно члану 115. Устава, није 

у надлежности Суда да цијени оправданост цјелисходне процјене доносиоца акта у 

контексту утврђивања конкретних надлежности појединих службеника. Суд није 

посебно разматрао ни наводе о несагласности члана 20. став б. тачка 4), у дијелу који 

гласи: „2 године у траженом степену образовања“, јер даваоци иницијативе нису 

конкретизовали послове Самосталног стручног сарадника за просторно планирање и 

грађење, који, по њиховом мишљењу, подразумијевају вођење управног поступка, 

односно доношење рјешења у истом, због чега није било могуће предметне наводе 

ставити у контекст нормирања чланова 31а. и 31б. Закона о општем управном 

поступку. Евентуална могућност неовлашћеног преноса надлежности стручном 

сараднику од стране непосредног руководиоца не може бити предмет уставносудског 

одлучивања. Такође, Суд није разматрао наводе да је доносилац акта, предвиђајући за 

ово радно мјесто стручну спрему дипл. просторни планер или први циклус студија 

дипл. просторни планер са најмање 240 бодова, онемогућио поштен и праведан третман 

лицима других врста стручних звања, јер су предметни наводи паушални и 

непоткријепљени разлозима уставноправне природе. Исто тако, Суд није разматрао ни 

наводе о одговорности доносиоца оспореног акта у смислу члана 162. тач. 2) и 3) 

Закона о локалној самоуправи јер у складу са чланом 115. Устава, није у надлежности 

овог суда да утврђује постојање елемената кажњивости. 

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено те да прикупљене информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, 

на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 
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  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-6/15                                               ПРЕДСЈЕДНИК    

18. мај 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                   Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Како чланови Комисије за технички преглед не могу бити службена лица 

која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, као и да је 

сачињавање извјештаја о резултату извршеног техничког прегледа у искључивој 

надлежности Комисије за технички преглед, прописивање према којем самостални 

стручни сарадник за просторно планирање и грађење сачињава извјештај о 

техничком прегледу објеката, није у сагласности са законским одредбама, чиме је 

дошло до повреде уставног начела законистости. 

 

Пошто одлуку о ускраћивању информација доноси искључиво скупштина 

јединице локалне самоуправе, и то,  у случајевима и под условима који су прописани 

законом, овлашћење начелника општине из оспорене норме подзаконског акта да 

одређује које информације представљају тајну и које се, као такве, не могу 

објављивати, није у складу са уставним начелом законитости. 

 

Нормирање да ће се поступци везани за заснивање и престанак радног односа 

започети до дана ступања на снагу подзаконског општег акта окончати по 

одредбама истог акта доводи до његове ретроактивне примјене што је у 

супротности са принципом забране ретроактивног дејства општих аката. 

 

Нема поврде начела законитости прописивањем да лице које обавља послове 

из свог дјелокруга подлијеже повременом надзору и помоћи непосредног 

руководиоца, јер то представља практичну реализацију законске обавезе начелника 

одјељења да руководи одјељењем и одговара за његов рад, као и реализацију обавезе 

извршиоца да за свој рад подноси извјештај и одговора непосредном руководиоцу. 

 

Уставни суд није разматрао наводе давалаца иницијативе који се тичу 

преобимности дјелокруга послова појединих радних мјеста, као и потребе 

прерасподјеле ових послова, имајући у виду да није у надлежности Суда да цијени 

оправданост цјелисходне процјене доносиоца акта у контексту утврђивања 

конкретних надлежности појединих службеника. 
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Одлука 

Број: У-16/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 

 

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

и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске  („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 18. маја 2016. 

године,  д о н и о    ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени 

гласник Града Бијељина“ број 5/14) није у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ 

број 4/12). 

 

Одбацује се приједлог у дијелу којим се захтијева отклањање посљедица 

насталих примјеном Одлуке из става 1.  изреке.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Метромедиа д.о.о. Бања Лука, заступана по пуномоћнику Браниславу 

Цвијановићу, адвокату из Бањe Луке, поднијела је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о 

комуналним таксама („Службени гласник Града Бијељина“ број 5/14), коју је донијела 

Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној 20. марта 2014. године. Предлагач 

оспорава наведену одредбу Одлуке из разлога што сматра да није у сагласности са 

члановима 10, 50, 53. и 54. Устава Републике Српске. Предлагач  цитира наведене 

уставне одредбе и наводи да има регистровану дјелатност комерцијалног оглашавања 

по основу које остварује приходе и плаћа порез на доходак и с тим у вези износи 

мишљење да је оспореним прописивањем, којим је обавезан на  плаћање увећане 

накнаде од 50 % стављен  у неравноправан положај у односу на остала правна лица. 

Оваквим прописивањем, по мишљењу предлагача, није на једнак начин заштићена 

имовина свих корисника рекламних паноа, нити је обезбијеђена заштита потpошача, 

што директно доводи до дисоцијације корисника рекламних паноа и предвиђа 

безразложно увећање комуналне таксе за категорију закуподаваца рекламних паноа 

које они  користе за потребе трећих лица. Имајући у виду да је предлагач  извршио 

исплату накнаде за комерцијално рекламирање трећих лица и то на основу 

појединачног акта који је донесен примјеном општег акта, чију оцјену уставности и 

законитости тражи, Суду је предложио да, прије свега, утврди да оспорена одредба 

Одлуке није у сагласности са Уставом, али и да на основу члана 71. Закона о Уставном 

суду Републике Српске одреди да се предлагачу врати дио накнаде коју је био обавезан 

да уплати по коначности појединачног акта. 

 

У одговору доносиоца оспореног акта наводи се да је Скупштина Града 

Бијељина увела оспореном одредбом Одлуке наведену таксу у складу са одредбама 

члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 

4/12), те да наводи предлагача у цјелини нису основани. Оспореном одредбом Одлуке 
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је, како се наводи у одговору  доносиоца акта, извршена допуна Тарифног броја 1. 

тачка к) основне одлуке тако што је код утврђивања висине комуналне таксе, поред 

раније утврђених критеријума по основу врсте, површине и локације постављања 

рекламних паноа, утврђен и критеријум  који се односи на врсту рекламирања, односно 

да ли се рекламе постављају за потребе сопственог рекламирања или се постављају у 

сврху рекламирања трећих лица ‒ комерцијално рекламирање. Приликом оваквог 

прописивања доносилац акта је, како се даље наводи, сматрао да је неопходно да се  ова 

такса утврди  у различитим износима, тј. да се плаћа у већем износу када се ради о 

рекламама које се постављају у сврху рекламирања трећих лица ‒ комерцијално 

рекламирање.   
 

Одлуку о допуни Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник Града 

Бијељина“ број 5/14), чија одредба је оспорена, донијела је Скупштина Града Бијељина 

на основу члана 30. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12) и чланa 38. став 2. тачка з) 

Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13). 

Чланом 1. oве одлуке прописано је да се у Одлуци о комуналним таксама („Службени 

гласник Општине Бијељина“ број 6/12) и („Службени гласник Града Бијељина“ бр. 

13/13 и 27/13), у Тарифи комуналних такси које се плаћају на подручју Града Бијељина, 

у Тарифном броју 1, у тачки к) додаје нови став 2. који гласи: „за постављање реклама 

чија је сврха рекламирање за потребе трећих лица ‒комерцијално рекламирање плаћа се 

комунална такса у износу увећаном за 50% од прописане комуналне таксе“.  
 

Одредбама Устава Републике Српске са којима оспорена одредба Одлуке, по 

мишљењу предлагача, није у сагласности, утврђено је: да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 

правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да се 

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 обезбјеђује заштиту 

потрошача (члан 53) и да сви облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54).  
 

Одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности 

оспорене одредбе Одлуке, утврђено је да Република и општина буџетом утврђују јавне 

приходе и јавне расходе и да су средства буџета порези, таксе и други законом 

утврђени приходи (члан 62), да Република, уређује и обезбјеђује, између осталог, 

порески систем (тачка 7. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава), да граду и општини припадају приходи утврђени законом и 

средства за обављање повјерених послова (члан 103), те да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а  прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом  (члан 108). 

 

Поред наведених одредаба Устава Суд је имао у виду да је Законом о локалној 

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

који је означен као правни основ Одлуке, прописано да скупштина општине доноси 

одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом 
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(члан 30. aлинеја 9), те да су комуналне таксе један од извора прихода локалне 

самоуправе (члан 65).  

 

За оцјењивање оспорене одредбе Одлуке релевантан је, по оцјени Суда, и Закон  

о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12), којим се 

утврђују и уређуjу основни елементи система комуналних такси, предмет таксене 

обавезе, обвезник плаћања комуналне таксе, као и ослобађања од плаћања комуналне 

таксе (члан 1). С тим у вези, овим законом је прописано да комуналне таксе у складу са 

овим законом посебним актом утврђује град, односно општина (у даљем тексту: 

јединица локалне самоуправе), да су комуналне таксе приход буџета јединице локалне 

самоуправе (члан 2), да се комуналне таксе могу утврдити, између осталог, за истицање 

реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа и билборда поред 

ауто-путева, магистралних и регионалних путева (члан 3. тачка в), да је обвезник 

комуналне таксе корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе, те да таксена обавеза настаје даном почетка коришћења предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе (члан 4. ст. 1. и 2), 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, као и 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).  

 

Полазећи од наведених одредаба Устава и закона из којих произлази да сва 

овлашћења у области јавних прихода јединица локалне самоуправе врши у оквиру 

закона и које одређују границе овлашћења скупштине јединице локалне самоуправе 

при уређивању овог локалног јавног прихода, Суд је оцијенио да је Скупштина Града 

Бијељина уводећи оспореном одредбом Одлуке, као критеријум за одређивање 

различите висине таксе за постављање реклама, рекламирање за потребе трећих лица ‒ 

комерцијално рекламирање, изашла из оквира својих законских овлашћења.  

 

Наиме, из наведених одредаба Закона о комуналним таксама произлази да је 

скупштина јединице локалне самоуправе овлашћена да својом одлуком одреди висину 

комуналне таксе, између осталог, и за истицање реклама на јавним и другим 

површинама, осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, магистралних и 

регионалних путева, као и да висину те таксе утврди у различитиим износима на основу 

законом прописаних критеријума, као што су врста дјелатности, површина, локација, 

односно зоне у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се 

плаћа такса. Дакле, наведени закон не даје овлашћење скупштини општине/града да 

својом одлуком самостално прописује друге критеријуме за одређивање различите 

висине комуналне таксе за исти предмет таксене обвезе.  

 

Имајући у виду да Скупштина Града Бијељина није имала законско овлашћење 

да утврди различиту висину таксе за исти основ плаћања, у конкретном случају 

постављања реклама, у зависности од тога да ли се ракламе постављају за потребе 

сопственог рекламирања или се постављају за потребе рекламирања трећих лица ‒ 

комерцијално рекламирање, Суд је оцијенио да оспорена одредба Одлуке није у 

сагласности са Законом о комуналним таксама. 
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Наводи предлагача који се односе на несагласност оспорене одредбе одлуке са 

члановима 10, 50, 53. и 54. Устава Републике Српске нису од утицаја у овој правној 

ствари, будући да  је оспорена Одлука донесена прекорачењем овлашћења, а чињеница 

да није у сагласности са законом за чије је извршење донесена, чини је неуставном са 

становишта члана 108. став 2. Устава према којем прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.  

  

Имајући у виду да оспорена одредба члана 1. Одлуке није у сагласности са 

Уставом и Законом о комуналним таксама, као и да оспрена Одлука садржи још само 

одредбу о ступању на снагу, Суд је утврдио несагласност са Уставом  и законом Одлуке 

у цјелини. 

 

Разматрајући захтјев предлагача о отклањању посљедица које су настале 

примјеном оспорене Одлуке, у смислу члана 71. Закона о Уставном суду Републике 

Српске, Суд је имао у виду да из наведене законске одредбе произлази да Суд одлучује 

о отклањању посљедица које су настале усљед примјене општег акта тек када се утврди 

да се измјеном појединачног акта који је донесен на основу општег акта за који је 

одлуком Уставног суда утврђено да није у сагласности са Уставом или законом, не 

могу отклонити посљедице примјене тог акта.  Полазећи од захтјева предлагача да Суд 

истоворемено са доношењем одлуке о уставности и законитости оспореног акта одлучи 

и о начину отклањања посљедица које су настале његовом примјеном, Суд је оцијенио 

да нису испуњене процесне претпоставке из наведеног члана 71. Закона.  

 

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. 

 

 

Број: У-16/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

18. мај 2016. године                                                                 УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                   Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да скупштина локалне заједнице није имала законско 

овлашћење да утврди различиту висину таксе за исти основ плаћања, односно 

постављања реклама, оспорена одредба подзаконског акта није у сагласности са 

Законом,  чиме је дошло до повреде уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број: У-19/15 oд 18. маја 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 42/16 

 

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

члана 57. тачка д) и члана 61. став 1. тачка б) и в) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 18. маја 2016. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за утврђивање неуставности и незаконитости 

чланова 2, 39, 40, 41, 45. и 122. Правилника о раду, унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста број 2062/14 од 26. децембра 2014. године, који је 

донио Управни одбор Јавне установе "Дом пензионера" Бања Лука. 

 

Одбацује се приједлог за обуставу извршења појединачног акта, односно 

радње предузете на основу оспорених одредби Правилника из става 1. изреке.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Синдикална организација ЈУ "Дом пензионера" Бања Лука поднијела је 

Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за утврђивање 

неуставности и незаконитости чланова 2, 39, 40, 41, 45. и 122. Правилника о раду, 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста број 2062/14 од 26. 

децембра 2014. године, који је донио Управни одбор Јавне установе "Дом пензионера" 

Бања Лука (у даљем тексту: Дом). У приједлогу је наведено да оспорено нормирање 

није у сагласности са чланом 90. став 1. и 6. Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст), чланом 23. Општег колективног 

уговора Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 40/10), као и са 

члановима 41. и 108. Устава Републике Српске. Образлажући наведено, подносилац 

приједлога истиче: да доносилац, у поступку доношења оспореног акта, није ближе 

разрадио одредбе Закона о раду и Појединачног колективног уговора за запослене у 

Дому, већ Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске и 

Посебаног колективног уговора за запослене у јавним службама, иако подносилац 

приједлога није потписник овог колективног уговора; да су чланом 27. Статута Дома 

таксативно наведени извори прихода Дома, међу којим нема средстава буџета 

Републике; да се Законом о платама запослених у јавним службама Републике Српске и 

Посебаним колективним уговором за запослене у јавним службама смањује обим права  

по основу рада запослених у Дому која су утврђена Појединачним колективним 

уговором за запослене у Дому од 26. марта 2009. године и да су наступиле штетне 

посљедице у погледу остваривања истих; да је оспореним нормирањем повријеђено и 

право на синдикално организовање у овој установи, јер је подносилац приједлога 

регистрован у регистру синдикалних организација, који води Министарство рада и 

борачко-инвалидске заштите Републике Српске, као синдикална организација у области 

здравства и социјалне заштите; да је актима Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите Републике Српске број: 16-04/2-12-50/14 од 19. фебруара 2014. године и број: 

16-04/2-020-52/14 од 17. јула 2014. године потврђено да јавна установа у смислу члана 
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1. Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске не врши јавна 

овлашћења, али је у образложењу истих, као разлог за примјену овог закона, наведено  

да се из буџета издвајају одређена средства за рад предметне установе, па би сгога, у 

конкретном случају, требало примијенити овај закон. Предлаже да Суд, након 

проведеног поступка, утврди да су оспорене одредбе Правилника неуставне и 

незаконите, те да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави од извршења 

појединачне акте, односно радње који су предузети на основу оспорених одредби 

Правилника.     

 

У одговору на приједлог који је доставио Управни одбор Дома је наведено да је 

оспорени Правилник о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста број 2062/14 од 26. децембра 2014. године у сагласности са Уставом Републике 

Српске и законом, те предложено да Суд поднесени приједлог одбије. Притом се 

истиче да је Дом јавна установа социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике 

Српске, те да се, у погледу права на плату запослених, сходно члану 2. тачка ђ) Закона 

о платама запослених у јавним службама Републике Српске, одредбе овог закона 

примјењују и на запослене у тим установама. Такође, наведено је да се у поступку 

израде и доношења оспореног акта јавила дилема у погледу примјене чл. 1. или чл. 2. 

поменутог закона, да је констатована недореченост и конфузија одређених његових 

одредби, те да је на то указала и Синдикална организација Дома, као и мишљење 

Гранског синдиката, тј. Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, 

којем ова синдикална организација припада. На основу наведеног оспорени акт је 

донесен, уз сагласност Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике 

Српске. Међутим, министар је одложио примјену оспореног акта док се не ријеше 

одређене дилеме.  

 

Правилник о раду, унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

број 2062/14 од 26. децембра 2014. године је донио Управни одбор Јавне установе "Дом 

пензионера" Бања Лука, на основу члана 11. и 116.  Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске" број 55/07 – пречишћени текст) и члана 14. и 19. Статута ЈУ "Дом 

пензионера" Бања Лука број: 303/14 од 18. јула 2014. године, на сједници одржаној 26. 

децембра 2014. године, уз сагласност Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите Републике Српске. Овим правилником ближе се уређује: начин и поступак 

закључивања и примјена уговора о раду, трајање и распоред радног времена, одмори и 

одсуства радника, плате, накнаде и друга примања по основу рада, дисциплинска и 

материјална одговорност радника, престанак уговора о раду, заштита права радника, 

рјешавање спорова и друга права и обавезе запослених у Јавној установи "Дом 

пензионера" Бања Лука, те унутрашња организација и систематизација радних мјеста, 

руковођење стручном службом и њеним организационим дијеловима, њихов дјелокруг 

рада, систематизација радних мјеста и опис послова у стручним службама.   

 

 Суд је утврдио да је, у току трајања поступка пред овим судом, престао да важи  

Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 

66/03, 20/07 и 55/07 – пречишћени текст), који је послужио као правни основ за 

доношење оспореног Правилника о раду, унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста број: 2062/14 од 26. децембра 2014. године, ступањем на снагу Закона о 

раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), односно 20. јануара 2016. 

године, како је то прописано чланом 272. овог закона.  
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Имајући у виду чињеницу да је престао да важи општи правни акт који је 

послужио као правни основ за доношење оспореног Правилника, Суд је, због престанка 

процесних претпоставки за даље вођење поступка оцјене уставности и законитости 

Правилника, одлучио да, на основу члана 57. тачка д) Закона о Уставном суду 

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

обустави поступак за оцјењивање овог општег акта.   

 

Захтјев за обуставу извршења појединачног акта, односно радње, који су 

предузети на основу оспорених одредби Правилника, Суд је одбацио јер је донесена 

коначна одлука, у смислу одредбе члана 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике 

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

 

 

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 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, академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-19/15                                ПРЕДСЈЕДНИК    

18. мај 2016. године                                                             УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                                                                      Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд ће обуставити поступак за оцјењивање општег акта у случају 

да је престао да важи општи акт који је послужио као правни основ за доношење 

оспореног подзаконског акта. 
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Одлука 

Број: У-11/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 
 

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 22. јуна 2016. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Статут Општине Језеро („Службени гласник Општине 

Језеро“ број 9/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

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

118/05 и 98/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Начелник општине Језеро дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Статута Општине 

Језеро („Службени гласник Општине Језеро“ број 9/14). Из садржине иницијативе 

произлази да оспорени статут, који је донијела Скупштина Општине Језеро, на 

сједници одржаној 14. октобра 2014. године, није у сагласности са чланом 43. став 1. 

алинеја 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), којим је прописано да начелник општине предлаже 

статут општине. Образлажући разлоге оспоравања Статута давалац иницијативе наводи 

да он, као начелник општине, није предложио овај акт, а није ни учествовао у јавној 

расправи која је претходила његовом усвајању. С тим у вези давалац иницијативе 

наводи да је предложио нацрт Статута, који је Закључком Скупштине Општине од 16. 

априла 2014. године упућен на јавну расправу, која није одржана, те да је Скупштина 

Општине Језеро, на сједници одржаној 8. августа 2014. године, донијела нови закључак, 

број: 010-013-769/14, те одредила нови термин за одржавање јавне расправе и 

назначила да је начелник општине предлагач овог акта, иако он у тим активностима, 

због здравствених проблема, није учествовао. Давалац иницијативе, такође, наводи да 

је прије одржавања сједнице Скупштине Општине, на којој је усвојен оспорени акт, 

усмено а након тога и дописом, број 01-014-1013/14 обавијестио Скупштину општине, 

као и одборнике да приједлог Статута, који је, као приједлог начелника општине 

уврштен на дневни ред, повлачи из процедуре, али да је Скупштина Општине наставила 

са поступком доношења оспореног статута, те таквим поступањем незаконито преузела 

надлежности начелника општине, које се односе на предлагање статута. Имајући у виду 

да није проведена законом прописана процедура, која се односи на поступак 

предлагања Статута, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени статут 

није у сагласности са Законом о локалној самоуправи. 

У одговору Скупштине Општине Језеро на наводе даваоца иницијативе истиче 

се, прије свега, да је начелник општине, на основу члана 43. став 1. алинеја 1. Закона о 

локалној самоуправи и члана 44. став 1. алинеја 1. Статута Општине Језеро („Службени 

гласник Општине Језеро“ број 2/05) предложио нацрт Статута Општине Језеро, који је 

Скупштина Општине Језеро усвојила на сједници одржаној 16. априла 2014. године и 



174 

 

то Закључком, који је објављен у „Службеном гласнику Општине Језеро“  број  2/14. 

Овим закључком је, како се наводи у одговору,  нацрт Статута, којег је предложио 

начелник општине упућен на јавну расправу, која није одржана до, тим закључком, 

одређеног рока, те је, Закључком, који је Скупштина Општине Језеро донијела на 

сједници одржаној 8. августа 2014. године и који је објављен у „Службеном гласнику 

Општине Језеро“ број 5/14, одређен нови термин за одржавање јавне расправе о 

предложеном нацрту Статута. Након спроведене јавне расправе, у којој није учествовао 

начелник општине, као предлагач Статута,  Комисија за статутарна питања, пословник 

и прописе Скупштине Општине Језеро је, како се наводи у одговору, у складу са својим 

надлежностима које су прописане Пословником Скупштине Општине Језеро 

(„Службени гласник Општине Језеро“ број 2/05) утврдила приједлог Статута Општине 

Језеро, који је усвојен на сједници одржаној 14. октобра 2014. године. У одговору 

доносиоца акта се, такође, наводи да је начелник општине, након што је обавијештен о 

примједбама које су стављене на нацрт Статута у току јавне расправе, доставио допис 

од 8. септембра 2014. године у којем је, поред осталог навео да он није предлагач 

нацрта Статута о којем је вођена јавна расправа, као и да је дописом од 14. октобра 

2014. године обавијестио Скупштину општине да он није предлагач Статута, који је 

уврштен на дневни  ред Скупштине општине, те да исти повлачи из процедуре, али да о 

овом акту начелника општине није расправљано, будући да је дневни ред већ био 

усвојен, а Комисија за статутарна питања, пословник и прописе Скупштине Општине 

Језеро утврдила приједлог статута.  

 

Скупштина Општине Језеро донијела је Статут Општине Језеро („Службени 

гласник Општине Језеро“ број 9/14), на сједници одржаној 14. октобра 2014. године, на 

основу чланова 30, 71. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). Овим статутом уређују се послови 

општине Језеро као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, 

акти и финансирање, јавност рада, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња са 

другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и 

друга питања од локалног интереса (члан 1). 

 

Одредбом члана 43. став 1. алинеја 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у односу на коју давалац 

иницијативе тражи покретање поступка за оцјену законитости оспореног статута, 

прописано је да начелник општине предлаже статут општине.  

 

Одредбама овог закона које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену основаности 

навода даваоца иницијативе, прописано је да је Скупштина општине орган одлучивања 

и креирања политике општине која, између осталог, доноси статут општине (члан 30. 

алинеја 1), да скупштина општине одлучује о питањима из своје надлежности већином 

гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом (члан 

32), да јединица локалне самоуправе има статут, којим се уређују послови јединице 

локалне самоуправе, организација и рад органа јединица локалне самоуправе, акти, 

финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња јединице локалне 

самоуправе са другим јединицама, поступак за доношење и промјену статута и друга 

питања утврђена законом (члан 71), да приједлог за доношење, измјене и допуне 

статута могу поднијети начелник општине односно градоначелник, најмање 1/3 

одборника скупштине јединице локалне самоуправе и  20% бирача или 1.500 бирача са 

подручја јединице локалне самоуправе (члан 74). 
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Из наведених законских одредаба произлази да статут јединице локалне 

самоуправе, на приједлог овлашћеног предлагача, доноси скупштина општине/града 

већином гласова од укупног броја одборника, те да су овлашћени предлагачи овог акта 

начелник општине односно градоначелник, 1/3 одборника скупштине јединице локалне 

самоуправе и 20% бирача или 1.500 бирача са подручја јединице локалне самоуправе. 

 

Разматрајући наводе даваоца иницијативе, а на основу одговора доносиоца акта 

односно достављене документације Суд је утврдио да је оспорени статут усвојен на 

сједници Скупштина Општине Језеро одржаној 14. октобра 2014. године. С тим у вези 

Суд је утврдио да је Скупштина Општине Језеро донијела Одлуку број: 010-013-

1024/14 од 14. октобра 2014. године, с позивом на члан 30. став 1. алинеја 1. и члана 50. 

Статута Општине Језеро („Службени гласник Општине Језеро“ бр. 2/05 и 2/12), а на 

приједлог Комисије за статутарна питања, пословник и прописе Скупштине Општине 

Језеро, којом се усваја Статут Општине Језеро у тексту нацрта предложеног од стране 

начелника општине Језеро и приједлога утврђеног од стране Комисије за статутарна 

питања, пословник и прописе, са амандманима предсједника Скупштине Општине 

Језеро усвојеним на сједници одржаној 14. октобра 2014. године. Надаље, Суд је 

утврдио да је начелник општине дописом, број: 01-014-1013/14 од 14. октобра 2014. 

године обавијестио одборнике Скупштине Општине Језеро да приједлог Статута, који 

је уврштен на дневни ред сједнице Скупштине Општине Језеро и који треба да буде 

разматран као приједлог начелника као предлагача, повлачи из процедуре, као и да је,  

прије тога, дописом број: 01-014-869/14-1 од 8. септембра 2014. године, обавијестио 

предсједницу Скупштине Општине Језеро да начелник општине није предлагач нацрта 

Статута, који је био на јавној расправи и  на који су, у току те расправе,  стављене 

примједбе.  

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да Статут, који је Скупштина Општине 

Језеро донијела на сједници одржаној 14. октобра 2014. године, није предложен од 

стране Законом овлашћеног предлагача. Имајући у виду да је начелник општине 

обавијестио Скупштину Општине да он није предлагач Статута који је уврштен у 

дневни ред, те да исти повлачи из процедуре, а да Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе Скупштине Општине Језеро нема законско овлашћење за 

предлагање Статута Суд је оцијенио да оспорени статут, будући да није донијет на 

приједлог Законом овлашћеног предлагача, није у сагласности са Законом о локалној 

самоуправи.  

 

Наводи доносиоца акта у погледу овлашћења Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе Скупштине Општине Језеро, по оцјени Суда, нису основани из 

разлога што су Законом о локалној самоуправи, с обзиром на значај статута као општег 

акта јединице локалне самоуправе, таксативно наведени субјекти који могу поднијети 

приједлог за његово доношење, измјене и допуне, а међу тим субјектима, у конкретном 

случају није Комисија за статутарна питања, пословник и прописе Скупштине, која је 

радно тијела скупштине јединице локалне самоуправе.  

 

Имајући у виду да је оспорени Статут, с обзиром на то да је предложен од стране 

неовлашћеног предлагача, у несагласности са законом, Суд је утврдио да је у 

несагласности и са одредбом члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којој 

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

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

 

На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Суда Џерард Селман 

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

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-11/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 
 

Имајући у виду да је начелник општине обавијестио скупштину локалне 

заједнице да повлачи приједлог статута општине, а да комисија скупштине 

локалне заједнице нема законско овлашћење за предлагање статута, Уставни суд је 

оцијенио да оспорени статут, будући да није донијет на приједлог законом 

овлашћеног предлагача, није у сагласности са релавнтним Законом и уставним 

начелом законитости. 
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Рјешење 

Број: У-20/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 

 

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” број 104/11 и 92/12), на сједници 

одржаној 22. јуна 2016. године,  д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 Одбацује се приједлог за оцјену уставности и законитости члана 12. став 2. 

алинеја 1, члана 43., члана 48. став 1. тачка А), члана 58. и члана 94. ст. 1, 2, 3, 4. и 

5. Колективног уговора за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, број: 28 895/07 од 

18. октобра 2007. године и  Првих измјена и допуна Колективног уговора за 

Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, од 28. децембра 2007. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Жељезнице Републике Српске а. д. Добој, заступане по генералном директору 

Драгану Савановићу, поднијеле су, у форми иницијативе, Уставном суду Републике 

Српске приједлог  којим се тражи оцјена уставности и законитости члана 12. став 2. 

алинеја 1, члана 43, члана 48. став 1. тачка А), члана 58. и члана 94. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. 

Колективног уговора за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, број: 28 895/07 од 18. 

октобра 2007. године, као и Првих измјена и допуна Колективног уговора за 

Жељезнице Републике Српске а. д. Добој, од 28. децембра 2007. године. У приједлогу 

се наводи да прописивање из одредаба оспорених аката није у сагласности са чл. 92, 93, 

94. став 1, чланом  95. став 1. и чланом 158. Закона о раду – пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), те да, стога, ови акти нису у 

складу са чланом 108. Устава Републике Српске.  

 

Оспорени Колективни уговор за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, 

закључили су, 18. октобра 2007. године, Жељезнице Републике Српске а. д. Добој, 

заступане по в. д. директора мр Петку Станојевићу, и Синдикат жељезничара 

Републике Српске, Самостални синдикат машиновођа Жељезница Републике Српске, 

те Самостални синдикат саобраћајно - транспортне дјелатности Жељезница Републике 

Српске, на основу чл. 10, 156, 160. став 4. Закона о раду – пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/07), а који одговарају члановима 10, 

127м и 130. став 4. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 

40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07), члана 3. Посебног колективног уговора саобраћаја и 

веза („Службени гласник Републике Српске“ број 75/06) и члана 81. Статута 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој, Статута жељезничара Републике Српске, 

Статута Самосталног синдиката машиновођа, Статута Самосталног синдиката 

саобраћајно - транспортне дјелатности. Овим колективним уговором уређују се права, 

обавезе и одговорности запослених радника по основу рада, као и међусобни односи 

између радника и послодаваца и друга питања из области радних односа која нису на 

потпун и цјеловит начин уређена Законом, Општим колективним уговором и Посебним 

колективним уговором саобраћаја и веза Републике Српске, док се под послодавцем у 
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смислу овог уговора подразумијевају Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, којег 

заступа генерални директор Предузећа (члан 1).  

 

Оспорене прве измјене и допуне Колективног уговора закључили су, 28. 

децембра 2007. године, Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, такође заступане по 

в.д. директора мр Петку Станојевићу, и Синдикат жељезничара Републике Српске, 

Самостални синдикат машиновођа Жељезница Републике Српске, Самостални 

синдикат саобраћајно - транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске, 

Синдикат радника инфраструктуре Жељезница Републике Српске те Самостални 

синдикат одржавања шинских возила, са позивом на  члан 106. ст. 2. и 3. Колективног 

уговора за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој. Овим измјенама и допунама 

Колективног уговора за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, мијењане су и 

допуњаване поједине одредбе у сљедећим сегментима Уговора: Увод, Закључивање и 

примјена уговора о раду, Радно вријеме, Одмори и одсуства, Плате и друга примања 

запослених, Одговорност за повреду обавеза из уговора о раду и материјална 

одговорност, Заштита права радника, Остваривање права на штрајк, Услови за рад 

синдиката и Заједничка комисија. 

 

С обзиром на чињеницу да поднесени акт, означен као иницијатива, садржи 

меморандум и печат Жељезница Републике Српске а. д. Добој, те да има дјеловодни 

број и потпис овлашћеног лица, Суд је, сагласно члану  4. став 2. тачка е)  Закона о 

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

92/12), оцијенио да исти има карактер приједлога, те да је, као о претходном питању у 

овом поступку, потребно одлучити о овлашћењу Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој да, у својству предлагача, у конкретној уставноправној ствари, покрећу поступак 

пред Уставним судом Републике Српске.  

 

Чланом 4. став 2. тачка е) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 94/12) прописано је да поступак 

пред Судом могу покренути општина, град, предузеће, политичка организација, 

односно удружење грађана и друга организација, ако је повријеђено њихово право 

утврђено Уставом и законом. Према члану 24. Закона о Уставном суду („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), учесници у поступку су: а) органи и 

организације овлашћени за покретање поступка из члана 4. став 2. Закона, б) свако по 

чијој се иницијативи  води  поступак,  с једне стране и в) доносилац закона, другог 

прописа и општег акта чија се уставност, односно законитост оцјењује, г) политичка 

организација или удружење грађана чији се општи акт оцјењује, с друге стране  и д) 

државни органи између којих постоји сукоб надлежности о којој одлучује Суд, као и 

свако ко због прихватања, односно одбијања надлежности није могао да оствари своје 

право. 

 

Разматрајући наведени приједлог, Суд је, у смислу чл. 23. и 37. став 1. тачка д)  

Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) 

утврдио да не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по 

закону. Наиме, Жељезнице Републике Српске а.д. су, у конкретном случају, 

истовремено подносилац приједлога за оцјену уставности и законитости и један од 

доносилаца оспорених аката, тј. једна од уговорних страна при закључењу истих, без 

обзира на различит персонални идентитет њиховог заступника при доношењу 

оспорених аката и при подношењу приједлога за оцјену уставности и законитости. У 

надлежности је доносиоца акта да сопствени акт мијења, односно да доноси нови, те му 
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је, на основу члана 108. Устава Републике Српске, у обавези да исти усагласи са 

Уставом и законом, односно да га непосредно уклони из правног поретка Републике 

Српске.  

 

Поред овога, чланом 132. став 3. раније важећег Закона о раду („Службени 

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

послужио као основ за закључивање оспореног колективног уговора, прописано је да се 

измјене и допуне колективног уговора врше на исти начин и по истом поступку који 

важи за његово закључивање, док је чланом 133. став 3. истог, прописано да свака 

страна у закључивању колективног уговора може отказати колективни уговор, те да, 

ако колективним уговором није другачије одређено, отказни рок не може бити краћи од 

30 дана. 

  

Из садржаја наведених одредаба Закона, произлази да је законодавац, 

овлашћујући сваку страну потписницу колективног уговора да исти откаже, или да га 

измијени и допуни, обезбиједио заштиту њихових права и интереса, као и механизме за 

усаглашавање ових општих аката са Уставом и законом. Према томе, уколико 

Жељезнице Републике Српске а. д. Добој сматрају да су одредбе оспорених аката 

неуставне и незаконите, могу и имају обавезу да, као уговорна страна, исте измијене, 

допуне или откажу, те да их тако усагласе са Уставом и законом, односно уклоне из 

правног поретка Републике Српске. Стога, према оцјени Суда, у конкретној 

уставноправној ствари, Жељезнице Републике Српске а.д. Добој немају легитимацију 

овлашћеног предлагача из члана 4. став 2. тачка е) Закона о Уставном суду Републике 

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

 

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

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

92/12), одлучио да приједлог за оцјену уставности и законитости Жељезница Републике 

Српске а.д. Добој одбаци, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање по закону. По оцјени Суда, чињеница престанка важења Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03, 20/07) 

ступањем на снагу Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), 

није од значаја за рјешавање у предметној уставноправној ствари. 

          

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-20/15                                               ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Уставни суд ће одбацити приједлог супотписника колективног уговора за 

оцјену уставности и законитости истог уговора због недостатака активне 

легитимације.  
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Рјешење 

Број: У-21/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 

 

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 22. јуна 2016. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

93/06, 86/07, 14/10). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Шуман из Хрваћана, општина Прњавор дао је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 3. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) наводећи да оспорена законска одредба није у сагласности са 

чланом 102. став 3. Устава Републике Српске, којим је утврђено да општина уређује и 

обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. 

Образлажући разлоге оспоравања наведене одредбе Закона о пољопривредном 

земљишту давалац иницијативе указује на поједине одредбе Закона о просторном 

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

оспорена законска одредба, супротно одредбама Устава, којима је утврђено да се право 

својине може ограничити само уз адекватну накнаду, трајно ограничава власничка 

права и то без икакве накнаде. Оспореним прописивањем је, по мишљењу даваоца 

иницијативе, повријеђено и право на имовину које је, како наводи, заштићено 

Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода. Осим тога, 

давалац иницијативе наводи да је оспорена законска одредба у супротности са чланом 

1. истог закона, којим је дефинисан предмет уређивања Закона о пољопривредном 

земљишту. Из наведених разлога предлаже да Суд утврди да оспорена одредба 

наведеног закона није у сагласности са Уставом. 

 У одговору  Народне скупштине Републике Српске оспорени су наводи даваоца 

иницијативе да је оспорена законска одредба у несагласности  са чланом 102. став 3. 

Устава. У одговору се наводи да из садржине иницијативе произлази незадовољство 

даваоца иницијативе оспореним нормирањем који,  прије свега, погрешно цитира а 

затим и тумачи ову уставну одредбу. Уз то, у одговору се наводи да је уставни основ за 

доношење Закона, чија одредба је оспорена, садржан у тачки 8. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. Устава, те да је законодавац 

оспорено законско рјешење усвојио као најсврсисходније, с тим да другачије уређење 

предметне материје није уставноправно релевантно јер, само по себи, не подразумијева 

да је позитивно законодавство у супротности са Уставом. На крају, у одговору се 

наглашава да из одредаба Закона о пољопривредном земљишту јасно произлази да се 

пољопривредно земљиште, које је проглашено грађевинским, може почети користити у 

непољопривредне сврхе, тек када се претходно плати накнада за промјену намјене 
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пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, односно да се наведена  

промјена не врши аутоматски одлуком скупштине општине, како то наводи давалац 

иницијативе.  

 

Оспореним чланом  3. став 2. Закона  о пољопривредном земљишту (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) прописано је да се 

пољопривредним земљиштем у смислу овог закона сматрају и земљишта којима је 

планским актима Републике Српске (у даљем тексту: Републике), општина и градова 

одређена друга намјена, све док се за то земљиште у поступку привођења планираној 

намјени не плати накнада за промјену намјене у складу са овим законом.  

Одредбом члана 102. став 3. Устава Републике Српске, у односу на коју давалац 

иницијативе тражи покретање поступка за оцјену уставности оспорене одредбе Закона 

о пољопривредном земљишту утврђено је да општина преко својих органа у складу са 

законом уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног 

простора. 

За оцјену уставности оспорене одредбе од значаја су, по оцјени Суда, одредбе 

Устава којима је утврђено: да се законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и 

управљање добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара 

од општег интереса и градског грађевинског земљишта (члан 59), да се јемчи својина на 

пољопривредно земљиште, а на шуме и шумско земљиште у законом утврђеним 

границама (члан 60. став 2), да Република штити и подстиче, између осталог, 

рационално коришћење природних богатстава у циљу заштите и побољшања квалитета 

живота и заштите и обнове средине у општем интересу (члан 64. алинеја 1) и да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, основне циљеве и правце привредног, 

научног, технолошког, демографског и социјалног развоја, развоја пољоприведе и села, 

коришћење простора, политику и мјере за усмјеравање развоја и робне резерве (тачка 8. 

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

Оцјењујући основаност навода даваоца иницијативе Суд је имао у виду да се 

Законом о пољопривреном земљишту (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) уређује планирање, заштита, уређење, коришћење и 

располагање пољопривредним земљиштем, као и друга питања од значаја за 

пољопривредно земљиште као добро од општег интереса (члан 1. став 1). Према ставу 

2. овог члана Закона пољопривредно земљиште као природно богатство и добро од 

општег интереса користи  се за пољопривредну производњу и  не може се користити у 

друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом. 

Пољопривредно земљиште, у смислу члана 2. алинеја 1. Закона, јесте земљиште које се 

користи за пољопривредну производњу и земљиште које је одговарајућим планским 

актима намијењено за пољопривредну производњу. Поред наведеног, Законом је 

прописано да се пољопривредним земљиштем, у смислу овог закона, сматрају: њиве, 

вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и 

друго земљиште које се по својим природним и економским особинама може 

најрационалније користити за пољопривредну производњу (члан 3. став 1), да се 

пољопривредно земљиште које је просторним или урбанистичким планом одређено да 

буде грађевинско земљиште до привођења планираној намјени користи за 

пољопривредну производњу (члан 5), да се промјена намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе врши у складу са спроведбеним документима 

просторног уређења и издатим локацијским условима, те да се, због умањења 
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вриједности и губитка пољопривредног земљишта као добра од општег интереса плаћа 

накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у складу са овим законом 

(члан 27. ст. 1. и 6), да  за промјену намјене пољопривредног земљишта странка 

(власник, односно корисник пољопривредног земљишта) плаћа једнократну накнаду, 

осим у случајевима ослобађења од плаћања накнаде прописаних овим законом, као и  

да се пољопривредно земљиште не може почети  користити у непољопривредне сврхе 

док се не изврши уплата накнаде из става 1. овог члана, те да се накнада због промјене 

намјене плаћа за цијелу грађевинску парцелу, односно за све катастарске честице и 

дијелове катастарских честица од којих је формирана грађевинска парцела, које заузима 

објекат и које служе за редовну употребу објекта (прилазни путеви, стазе, економско 

двориште) утврђених локацијским условима (члан 32. ст. 1, 2. и 4), а чланом 36. 

одређени су случајеви у којима се може извршити ослобађање од плаћања накнаде за 

промјену намјене пољопривредног земљишта. 

Такође, за оцјену основаности навода даваоца иницијативе релевантан је, по 

оцјени Суда, и Закон о уређењу простора и планирању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13 и 106/15) којим се, поред осталог, уређује систем просторног 

планирања и уређења простора, припрема, израда и доношење докумената просторног 

уређења, локацијски услови, уређење грађевинског земљишта, издавање дозволе за 

грађење, те друга питања од значаја за уређење простора, грађевинско земљиште и 

грађење објеката. Према овом закону, и то члану 2. став 1. градско грађевинско 

земљиште је изграђено и неизграђено земљиште у градовима и насељима градског 

карактера, које је одговарајућим документима просторног уређења намијењено за 

изградњу објеката у складу са одредбама овог закона,  а раније је одређено законом и 

другим прописима, односно које је као такво одређено одлуком скупштине јединице 

локалне самоуправе (тачка в), а документ просторног уређења је плански документ 

којим се одређује организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, 

те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора (тачка ђ). Према члану 22. 

овог закона, за просторно планирање у Републици надлежни су Влада и Народна 

скупштина Републике Српске, као и скупштине јединице локалне самоуправе, а 

планирање се врши доношењем докумената просторног уређења и других докумената и 

прописа одређених овим законом. Одредбом члана 73. став 3. Закона прописано је да се 

за пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као 

грађевинско за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у 

грађевиснко земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују за 

износ плаћене накнаде за претварање.  

Имајући у виду наведене одредбе Устава и закона, Суд је утврдио да оспорена 

одредба Закона о пољопривредном земљишту није у несагласности са Уставом. Наиме, 

члан 3. овог закона, чији је став 2. оспорен, систематизован је у одјељку основних 

одредби тог закона, које одређују предмет уређења закона, значење појединих израза 

употријебљених у закону, те дефинише шта се сматра пољопривредним земљиштем. 

Имајући у виду да је пољопривредно земљиште добро од општег интереса а накнада за 

пољопривредно земљиште у функцији заштите, коришћења и унапређивања тог 

земљишта овлашћење законодавца да уређује и обезбјеђује услове и начин коришћења 

добара од општег интереса подразумијева, по оцјени Суда, да је законодавни орган 

овлашћен да законом дефинише пољопривредно земљиште односно одреди шта се 

сматра пољопривредним земљиштем. Прописивање које земљиште се сматра 

пољопривредним на начин како је то учињено оспореном одредбом Закона спада, по 
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оцјени Суда, у домен вођења законодавне политике у тој области, што Уставни суд, 

сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује.  

По оцјени Суда  нису основани наводи даваоца иницијативе да оспорена одредба 

Закона није у сагласности са чланом 102. став 3. Устава, из разлога што се овом 

одредбом не дира у овлашћења јединица локалне самоуправе које су самосталне при 

доношењу докумената просторног уређења на свом подручју, већ се, одређивањем шта 

се сматра пољопривредним земљиштем отклањају недоумице о томе да ли се земљиште 

које се користи за пољопривредну производњу, а спроведбеним документима 

просторног уређења је за то земљиште одређена друга намјена, сматра 

пољопривредним или грађевинским земљиштем. Уз то оспорена законска одредба не 

уређује својинске односе на пољопривредном земљишту, како то неосновано тврди 

давалац иницијативе, већ, напротив, омогућава власницима или корисницима да 

градско грађевинско земљиште коме је намјена утврђена документима просторног 

уређења и даље користе у дотадашње сврхе до његовог привођења намјени.  Исто тако, 

оспореном одредбом Закона се не уређује начин промјене намјене пољопривредног 

земљишта, те плаћење накнаде будући да је исто детаљно прописано другим одредбама 

овог закона.   

Оцјена међусобне сагласности појединих одредаба оспореног Закона, није у 

надлежности Уставног суда,  јер Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, не оцјењује 

међусобну сагласност одредаба истог општег акта.  

Наводе даваоца иницијативе да је оспореном законском одредбом повријеђено 

право на имовину загарантовано Европском конвенцијом за заштиту људских права и 

основних слобода  Суд није  разматрао  из разлога што су наводи даваоца иницијативе 

паушални и не садрже образложење у чему се, у конкретном случају, састоји  повреда 

ових одредаба.  

 

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  диспозитиву 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-21/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                   Мр Џерард Селман  
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Прописивањем које земљиште се сматра пољопривредним, на начин како је 

то учињено оспореном одредбом закона, спада у домен вођења законодавне 

политике у тој области, а што Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-26/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 

 

 

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 22. јуна 2016. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за оцјењивање уставности чланова 7, 8. и 22. Закона о 

јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење грађана за борбу против корупције Транспаренцy интернационал у 

Босни и Херцеговини са сједиштем у Бањалуци и Удружење/Удруга БХ новинари из 

Сарајева поднијели су Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности чланова 7, 8. и 22. Закона о јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“ број 11/15). Оспоравајући члан 7. Закона у односу на члан 25. 

Устава Републике Српске предлагачи цитирају овај  члан Устава, као и  члан II став 3. 

тачка х) Устава Босне и Херцеговине, те члан 10. Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода и закључују да ове одредбе, за разлику од оспореног 

законског рјешења, гарантују слободу мишљења и изражавања односно не ограничавају 

грађане на јавно изражавање само афирмативних мишљења о неким појавама или 

особама. Наиме, из садржине оспореног законског рјешења се, по мишљењу 

предлагача, може закључити да ће грађани бити кажњени уколико јавно репродукују 

музичке садржаје или текстове, носе или истичу симболе, слике и цртеже непристојног, 

увредљивог или узнемиравајућег садржаја, а да при томе истим није ни наговјештено 

шта се сматра непристојним, увредљивим или узнемиравајућим садржајем. Као разлог 

оспоравања члана 8. Закона наведено је да је тим законским рјешењем прецизирано 

„грубо вријеђање“ на начин да та одредба пружа правну заштиту само од неких врста 

вријеђања, као што су  политичко, вјерско и национално, али да истовремено не штити 

од грубог вријеђања на основу пола, расе, језика статуса и других опредјељења из чега 

закључују да је овај члан закона требао бити  формулисан на исти начин као и члан 8. 

ранијег Закона о јавном реду и миру који је гласио: „ко грубим вријеђањем другог лица 

или другим безобзирним понашањем изазове осјећање физичке угрожености или 

узнемирености грађана казниће се новчаном казном у износу од 200 до 800 КМ“. Што 

се тиче оспорене одредбе члана 22. Закона предлагачи сматрају да иста није довољно 

прецизна у погледу овлашћења службеног лица односно да даје дискреционо 

овлашћење службеном лицу да процјењује у којим случајевима ће да нареди, ограничи 

и забрани кретање грађана на јавном мјесту, те је због тога у супротности са члановима  

21. и 30. Устава, и у вези с тим указују на одредбу члана II став 3. тачка и) Устава Босне 

и Херцеговине, те члан 11. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода. Из наведених разлога предлажу да Суд утврди да оспорене законске одредбе 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 
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Народна скупштина Републике Српске није доставила Суду одговор на наводе 

из приједлога.  

 

Оспореним одредбама Закона о јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“ број 11/15) прописано је: ко нарушава јавни ред и мир свађом, 

виком, вриском, извођењем или репродукцијом музичких садржаја или текстова, 

ношењем или истицањем симбола, слика, цртежа или текстова непристојног, 

увредљивог или узнемирујућег садржаја и другим непристојним или дрским 

понашањем, осим ако се наведено не односи на јавно изнесено мишљење о раду 

државних органа, те других јавних органа и организација казниће се новчаном казном 

од 100 КМ до 300 КМ (члан 7), ко грубим вријеђањем другог лица на политичкој, 

вјерској или националној основи или другим безобзирним понашањем  изазове 

осјећање физичке угрожености или узнемиреносити грађана казниће се новчаном 

казном од 200 КМ до 800 КМ (члан 8) и ко не поступи по наредби или рјешењу 

државног органа у вези са ограничењем или забраном кретања или задржавања лица на 

одређеним јавним мјестима или подручјима, или се не удаљи из групе коју је 

овлашћени полицијски службеник упозорио да се разиђе, казниће се новчаном казном 

од 500 КМ до 1.500 КМ (члан 22). 

 

Одредбама члана 21. Устава Републике Српске, у односу на које предлагачи 

траже оцјену уставности оспорених одредби Закона о јавном реду и миру утврђено је да 

се грађани могу слободно кретати, настањивати и боравити на територији Републике, 

слободно напуштати ту територију и на њу се слободно враћати (став 1), да се законом 

могу увести ограничења само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или 

ради заштите безбједности и здравља људи (став 2), те да никаква ограничења из 

политичких разлога не могу бити установљена (став 3). Уставом је, такође, зајамчена  

слобода мисли и опредјељења, савјести и увјерења, као и јавног изражавања мишљења 

(члан 25), те утврђено да грађани имају право на мирно окупљање и јавни протест, као 

и да се слобода окупљања може законом ограничити само ради заштите безбједности 

људи и имовине (члан 30).  

 

Одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, 

на које указују предлагачи, утврђено је, и то чланом 10. да свако има право на слободу 

изражавања, да ово право укључује слободу посједовања сопственог мишљења, 

примања и саопштавања информација и идеја без мијешања јавне власти без обзира на 

границе (став 1), да се, пошто коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и 

одговорности, оно може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или 

казнама прописаних законом и неопходним у демократском друштву у интересу 

националне безбједности, територијалног интегритета или јавне безбједности, ради 

спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или 

права других, спречавања откривања обавјештења добијених у повјерењу или ради 

очувања ауторитета и непристрасности судства (став 2), док члан 11. гарантује да свако 

има право на слободу мирног окупљања и слободу удруживања с другим, укључујући 

ту право на образовање синдиката и приступање синдикатима ради заштите својих 

интереса (став 1), те да се на уживање ових права неће постављати никаква ограничења, 

осим оних која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу 

националне  безбједности или јавне сигурности, ради спречавања нереда или 

криминала, ради заштите здравља или морала или ради заштите права или слобода 

других, с тим да се овим чланом не спречава законито ограничавање уживања ових 

права  припадницима оружаних снага, полиције или државне управе (став 2).  
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Другим одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности оспорених одредби Закона о јавном реду и миру утврђено је да се слободе и 

права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је 

Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, 

као и да се законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода 

само када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49), те да Репубика уређује и 

обезбјеђује, између осталог, безбједност, као и остваривање и заштиту људских права и 

слобода (тач. 2. и 5. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан 

члан 68. Устава). 

 

Законом о јавном реду и миру, чије одредбе су оспорене, прописују се прекршаји 

јавног реда и мира и прекршајне санкције које се изричу починиоцима ових прекршаја. 

Законом су дефинисани поједини изрази употријебљени у овом закону, поред осталог, 

да је јавни ред и мир  усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим 

понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у јавном животу ради 

обезбјеђивања једнаких услова за остваривања права грађана на личну безбједност, мир 

и спокојство, приватни живот, слободу кретања, заштиту људског достојанства и права 

малољетника и других лица (став 1), да се прекршајима против јавног реда и мира 

сматрају  прекршаји против функционисања државних органа и јавних служби, 

прекршаји против интереса малољетника и других категорија лица и остали прекршаји 

јавног реда и мира који су учињени на јавном мјесту (став 2), да је јавно мјесто оно 

мјесто на којем је слободан приступ појединачно неодређеним лицима без услова или 

под одређеним условима, као и просторије државног органа, привредног друштва, 

другог правног лица и других мјеста када је, усљед близине или изложености видику 

или чујности, извршеном радњом дошло до узнемиравања или негодовања грађана 

(став 3), да је јавно мјесто и свако друго мјесто на којем је почињен прекршај, а 

посљедица је наступила на јавном мјесту (став 4), док  је група најмање три или више 

лица који заједнички почине прекршај (став 4). 

 

Полазећи од наведеног, као и од садржине приједлога којом су оспорене одредбе 

чланова 7. и 22. Закона о јавном реду, према којој се оцјена уставности ових одредаба 

тражи због тога што се „из садржине оспореног члана 7. Закона да закључити да ће 

грађани бити кажњени уколико репродукују музичке садржаје или текстове, носе или 

истичу симболе, слике и цртеже непристојног, увредљивог или узнемиравајућег 

садржаја, а да се при томе ни не наговјештава шта се сматра непристојним, увредљивим 

или узнемиравајућим садржајем“, те износи мишљење да „свако физичко или правно 

лице које се осјети увријеђено или узнемирено због одређеног садржаја има могућност 

покретања посебног парничног поступка за заштиту од узнемиравања“, а одредба члана 

22. Закона „није довољно прецизирана јер даје право овлашћеном службеном лицу да 

по властитом нахођењу нареди, ограничи и забрани кретање грађана на јавном мјесту“, 

Суд је оцијенио да такви разлози не представљају стварни захтјев за оцјену уставности, 

без обзира што се фомално наводе одредбе Устава и Европске конвенције у односу на 

које се тражи оцјена уставности, већ представљају захтјев за оцјену цјелисходности 

законског рјешења, за шта Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан. 

При томе, Суд је имао у виду да се, сагласно Уставу, безбједност те остваривање и 

заштита људских права и слобода уређују законом, из чега, по оцјени Суда, произлази 

да су оспореним одредбама чланова 7. и  22. Закона о јавном реду, којима су прописана  

обиљежја прекршаја „свађа, вика, вриска и непристојно понашање“ и „ограничење 

кретања на одређеном простору“, као и санкција починиоцима ових прекршаја јавног 

реда и мира уређени односи у оквиру Уставом утврђеног овлашћења законодавца. 
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Начин на који ће бити дефинисана садржина прекршаја јавног реда и мира, те оцјена да 

ли неко понашање представља нарушавање јавног реда и мира или не и да ли као такво 

треба да буде прописано као прекршај јавног реда и мира, из домена је законодавне 

политике, у оквиру које законодавац оцјењује цјелисходност законских норми које 

усваја.  

 

У вези са оспореном одребом члана 8. Закона о јавном реду и миру, којом су 

прописана обиљежја прекршаја јавног реда и мира „вријеђање“, као и санкција 

починиоцима овог прекршаја, Суд је утврдио да наводи предлагача не садрже 

уставноправне разлоге због којих ову одредбу сматрају неуставном, већ представљају 

мишљење предлагача о прописаним обиљежјима овог прекршаја јавног реда и мира 

која се првенствено тичу његове прецизности у погледу вриједности које се штите овим 

прекршајем, као и вриједностима које овим прекршајем нису а требале су бити 

заштићене. Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да наведени разлози не 

представљају стварни захтјев за оцјену уставности, већ представљају захтјев за оцјену 

цјелисходност правне норме и  њене прецизности,  за шта Уставни суд, сагласно члану 

115. Устава није надлежан.  

 

Суд није разматрао наводе предлагача да су оспореним члановима 7. и 22. 

Закона о јавном реду и миру повријеђене одредбе чланова 10. и 11. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода из разлога што је предлагач 

само цитирао наведене одредбе ове конвенције без навођења у чему се, у конкретном 

случају, састоји повреда ових одредаба. Поред тога, Суд је оцијенио да није основано 

позивање предлагача на пресуду Европског суда за људска права у Стразбуру, у 

предмету Н.Ф. против Италије, с обзиром на то да је Закон, чије одредбе су оспорене, 

објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 11/15, те на тај начин 

учињен доступним јавности, а Уставни суд, како је то већ наведено,  није надлежан да 

се упушта у оцјену цјелисходности садржаја оспорених одредби Закона. Уз то, Уставни 

суд није надлежан да оцјењује сагласност оспорених одредби Закона са Уставом Босне 

и Херцеговине. 

 

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-26/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

Уставни суд није надлежан да оцјењује начин на који ће бити дефинисана 

садржина прекршаја јавног реда и мира, те оцјена да ли неко понашање 

представља нарушавање јавног реда и мира или не и да ли као такво треба да буде 

прописано као прекршај јавног реда и мира, јер је то у домену законодавне 

политике, у оквиру које законодавац оцјењује цјелисходност законских норми које 

усваја. 
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Рјешење 

Број: У-29/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 
 

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. тачка г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 10. 

ст. 1, 2. и 3, члана 11. ст. 1. и 2. и члана 12. ст. 1. и 2. Правилника о утврђивању 

процента војног инвалидитета («Службени гласник Републике Српске» бр. 100/12 и 

116/12), тачке 301. Листе процената војног инвалидитета, као саставног дијела 

овог правилника, и чланова 1, 2. и 3. Правилника о измјенама Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике 

Српске" број 32/14).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Лазар Ђурђевић из Бања Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

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

члана 10. ст. 1, 2. и 3, члана 11. ст. 1. и 2. и члана 12. ст. 1. и 2. Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета («Службени гласник Републике Српске» бр. 

100/12, 116/12 и 32/14) и тачке 301. Листе процената војног инвалидитета, као саставног 

дијела овог правилника, која је накнадно прецизирана. У иницијативи се наводи: да је 

Одлуком овог Суда број: У-83/12 од 25. септембра 2013. године утврђено да члан 10. ст. 

1, 2. и 3, члан 11. ст. 1. и 2. и члан 12. ст. 1. и 2. Правилника о утврђивању процента 

војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/12 и 116/12) нису 

у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12); да је након 

објављивања исте донесен Правилник о измјенама Правилника о утврђивању процента 

војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" број 32/14), којим су 

измијењени чланови 10, 11. и 12. основног правилника на начин да су ријечи и 

реченице неуставних одредби прекомпоноване, али је смисао остао исти, што их чини, 

по мишљењу даваоца иницијативе, несагласним са чланом 40. став 2. и 3. и чл. 2, 4, 5, 7, 

9, 10. и 11. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Поред тога, давалац иницијативе 

сматра да се прописивањем као оспореном тачком 301. Листе процената војног 

инвалидитета, као саставним дијелом оспореног Правилника, омогућава да надлежна 

љекарска комисија према свом нахођењу утврђује проценат оштећења организма.  

 

У одговору, који је на иницијативу доставило Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите наводи се да у погледу оспорених одредби Правилника остају при 

одговору датом у предмету број: У-71/14. Поред тога, истичу да је оспореном тачком 

301. Листе процената војног инвалидитета описана врста, односно узрок тјелесног 
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оштећења и утврђена доња и горња граница за такве врсте тјелесних оштећења, јер 

озљеде на појединим органима, тј. оштећења могу бити различите тежине, односно 

степена. Сматрају да су оспорене одредбе Правилника, као и тачка 301. Листе 

процената војног инвалидитета у сагласности са Уставом и законом, те предлажу да 

Суд не прихвати дату иницијативу.   

 

Оспореном тачком 301. Листе процената војног инвалидитета ‒ Прилог 1, као 

саставним дијелом Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/12, 116/12 и 32/14) је прописано да ће 

се интоксинација (тровања) озљеде од бојних отрова, радијацијских оштећења или при 

неком нарочитом послу у служби – оцјењивати аналогно према озљедама и 

посљедицама на појединим органима .... 30% до 100%, И категорија.  

 

Суд је, прије свега, констатовао да је Одлуком Уставног суда број: У-83/12 од 

25. септембра 2013. године, која је објављена у "Службеном гласнику Републике 

Српске" број 86/13 од 8. октобра 2013. године, утврђено да члан 10. ст. 1, 2. и 3, члан 

11. ст. 1. и 2. и члан 12. ст. 1. и 2. Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета («Службени гласник Републике Српске» бр. 100/12 и 116/12) нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске («Службени гласник Републике Српске » бр. 134/11, 9/12 и 40/12); (тачка 1. ове 

одлуке).    

 

Поред тога, Одлуком број: У-71/14 од 30. септембра 2015. године, која је 

објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 84/15, Уставни суд 

Републике Српске је утврдио да чл. 1. и 3. Правилника о измјенама Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" број 

32/14), којим су измијењени члан 10. ст. 1. и 3. и члан 12. Правилника о утврђивању 

процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/12 и 

116/12) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12). 

Истовремено, није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

чл. 1. и 2. Правилника о измјенама Правилника о утврђивању процента војног 

инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" број 32/14), којим су измијењени 

члан 10. став 2. и члан 11. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/12 и 116/12).  

 

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

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

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

уставности и законитости члана 10. ст. 1, 2. и 3, члана 11. ст. 1. и 2. и члана 12. ст. 1. и 

2. Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета («Службени гласник 

Републике Српске» бр. 100/12 и 116/12) и чланова 1, 2. и 3. Правилника о измјенама 

Правилника о утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник 

Републике Српске" број 32/14), јер је већ одлучивао о истој ствари.  

 

Приликом разматрања уставности и законитости оспорене тачке 301. Листе 

процената војног инвалидитета ‒ Прилог 1, као саставним дијелом Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" бр. 
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100/12, 116/12 и 32/14) Суд је имао у виду тачку 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, према којој Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту.  

Поред тога, чланом 40. 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) је прописано да се ради 

остваривања права по овом закону, војни инвалиди разврставају у категорије, према 

степену војног инвалидитета израженом у проценту (став 1), да се проценат војног 

инвалидитета одређује сразмјерно оштећењу организма које је настало као посљедица 

ране, повреде, озљеде или болести задобијене под околностима утврђене овим законом 

(став 2), да се при утврђивању процента војног инвалидитета поводом погоршане 

болести и болести непознате или мултифакторијалне етиологије узима одговарајући 

проценат од цјелокупног оштећења организма, с обзиром на природу болести, њен 

развитак, трајање и тежину ратних напора, године старости и друге околности које су у 

појединим случајевима могле утицати на болест (став 3) и да министар, уз претходно 

прибављено мишљење министра здравља, доноси правилник којим се прописује начин 

утврђивања процента војног инвалидитета, утврђује листа процената војног 

инвалидитета и уређују друга питања од значаја за утврђивање процента војног 

инвалидитета (став 4).  

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да је 

министар рада и борачко-инвалидске заштите био овлашћен да предметним 

правилником, уз претходно прибављено мишљење министра здравља, ближе разради и 

конкретизује постојеће законске одредбе у погледу начина утврђивања процената 

војног инвалидитета и да утврди листу процената војног инвалидитета, којом се 

појединачно (по тачкама) утврђују тјелесна оштећења и проценти инвалидитета за 

сваку од њих, те посебна правила за утврђивање војног инвалидитета за неке од њих, 

укључујући разне друге озљеде и болести међу којим су и интоксинација (тровања) 

озљеде од бојних отрова, радијацијских оштећења или при неком нарочитом послу у 

служби – оцјењивати аналогно према озљедама и посљедицама на појединим органима, 

са процентом од 30% до 100% ‒ И категорија, како је то предвиђено тачком 301. Листе 

процената војног инвалидитета ‒ Прилог 1, као саставним дијелом Правилника о 

утврђивању процента војног инвалидитета ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

100/12, 116/12 и 32/14). Оцјена висине процента тјелесног оштећења, односно 

предвиђеног распона тог процента, као и примјена одредби оспореног Правилника, 

према члану 115. Устава Републике Српске, није у надлежности Уставног суда. На 

основу наведеног, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем као у тачки 301. 

доносилац Правилника није прекорачио границе својих уставних и законских 

овлаштења.   

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

 

  На основу изложеног, Суд је одлучио 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, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић,  Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-29/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Уставни суд није прихватио иницијативу за оцјену уставности и 

законистости висине процента тјелесног оштећења, односно предвиђеног распона 

тог процента, као и примјену одредби оспореног подзаконског општег акта којима 

су они утврђени, јер то није у његовој надлежности. 
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Одлука 

Број: У-35/15 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 
 

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 22. јуна 2016. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период јануар ‒ март 2015. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 

14/14) и Одлука о привременом финансирању Општине Кнежево за период април ‒ 

јуни 2015. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/15), у вријеме 

важења, нису биле у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о 

буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

121/12 и 52/14) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгољуб Боројевић из Кнежева дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

привременом финансирању Општине Кнежево за период јануар ‒ март 2015. године, 

број 02-400-20/14 од 31. децембра 2014. године („Службени гласник Општине 

Кнежево“ број 14/14) и Одлуке о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период април ‒ јуни 2015. године, број 02-400-7/15 од 31. марта 2015. године 

(„Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/15), које је донио начелник општине 

Кнежево. Давалац иницијативе, без навођења уставноправних разлога оспоравања, 

тражи да Суд утврди да ли су оспорени акти у сагласности са чланом 38. ст. 2. и 6. 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 121/12). 

 

У одговору начелника Општине Кнежево је, у контексту раније праксе Суда у 

сличној уставноправној ствари, констатована извјесност у погледу начина одлучивања 

и у конкретном предмету, те, с тим у вези, наводи из иницијативе нису ни 

коментарисани. Од Суда је, умјесто тога, тражено да дâ појашњење одредаба члана 38. 

ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14). 

 

Одлуком о привременом финансирању Општине Кнежево за период јануар ‒ 

март 2015. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 14/14) и Одлуком о 

привременом финансирању Општине Кнежево за период април ‒ јуни 2015. године 

(„Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/15), које је донио начелник Општине 

Кнежево с позивом на члан 38, односно члан 41. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12), члан 43. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
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42/05, 118/05 и 98/13) и члан 48. Статута Општине Кнежево („Службени гласник 

Општине Кнежево“ број 1/06) ‒ прописано је да се овим актима утврђује обим прихода 

и расхода и распоред средстава за привремено финансирање Општине Кнежево за 

период јануар ‒ март 2015. године, односно за период април ‒ јуни 2015. године, те да 

се до доношења буџета Општине Кнежево за 2015. годину врши привремено 

финансирање општине у означеним периодима у висини једне четвртине буџета 

усвојеног за 2013. годину, односно, како се наводи, за претходну годину, у износу од 

900. 275,00 КМ (члан 1). 

У вези са оцјеном оспорених одлука, које су акти темпоралног карактера будући 

да су  престале да важе истеком периода на који су се односиле, Суд  је имао у виду 

тачку 2. Амандманa XLII којом је допуњен члан 115. став 1. Устава Републике Српске, 

према којој Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост 

прописа и општих аката који су престали да важе, ако од престанка важења до 

покретања поступка није протекло више од једне године. Имајући у виду да су 

предметне одлуке оспорене иницијативом од 29. јуна 2015. године, а престале су да 

важе истеком мјесеца марта односно јуна 2015. године, Суд је оцијенио да су испуњени 

Уставом утврђени услови за поступање Суда у овој уставноправној ствари. 

Оцјењујући оспорене Одлуку о привременом финансирању Општине Кнежево за 

период јануар‒март 2015. године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 14/14) и 

Одлуку о привременом финансирању Општине Кнежево за период април ‒ јуни 2015. 

године („Службени гласник Општине Кнежево“ број 1/15) Суд је, прије свега, имао у 

виду Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 52/14) којим се уређује буџетски систем Републике Српске, 

припрема, планирање, начин израде, доношење и извршење буџета Републике Српске, 

буџета општина, градова и фондова, задуживање и отплата дуга, рачуноводство, 

извјештавање и контрола буџета Републике, општина, градова и фондова (члан 1). 

Овим законом је, у члану 38, прописано да се буџет доноси за период од једне фискалне 

године и важи за годину за коју је донесен (став 1), да у случају да буџет не буде 

усвојен прије почетка наредне фискалне године, Народна скупштина, скупштина 

општине или града, односно надлежни орган фонда доносе одлуку о привременом 

финансирању, а најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фискалне године 

(став 2), да уколико одлука из става 2. овог члана не буде донесена до истека текуће 

фискалне године, 1. јануара наредне фискалне године на снагу ступа привремено 

финансирање првог квартала текуће године, у висини једне четвртине буџета усвојеног 

за претходну фискалну годину (став 3), те да уколико извршни орган општине или 

града, односно надлежни орган фонда, у складу са процедуром утврђеном овим 

законом, најкасније до 31. марта текуће године не припреми и не достави приједлог 

буџета на усвајање скупштини општине или града, односно овлашћеном органу фонда, 

скупштина општине или града, односно овлашћени орган фонда може у складу са 

процедуром утврђеном овим законом самостално да припреми и усвоји буџет за текућу 

фискалну годину (став 6). Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 41. овог закона, а 

на који се доносилац позива у уводу Одлуке о привременом финансирању Општине 

Кнежево за период април ‒ јуни  2015. године, прописано да изузетно од одредаба 

члана 40. (који одређује начин коришћења буџетских средстава од стране буџетских 

корисника и фондова) овог закона, Законом или одлуком којима се уређује извршење 

буџета може бити предвиђена могућност прерасподјеле (реалокације) буџетских 

средстава у оквиру буџетског корисника и између буџетских корисника (став 1), док се 

у случајевима из става 1. овог члана, Законом, односно одлуком о извршењу буџета 

обавезно утврђују прецизна ограничења у погледу висине и намјене средстава која могу 

бити реалоцирана (став 2). 
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Суд је, такође, имао у виду и Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који прописује да је скупштина 

општине орган одлучивања и креирања политике општине која, поред осталог, доноси 

буџет и завршни рачун (члан 30. алинеја 3), затим да начелник општине заступа и 

представља општину и да је носилац извршне власти у општини (члан 40. став 1), те да 

начелник општине, поред осталог, израђује нацрт и подноси скупштини на усвајање 

годишњи буџет (члан 43. алинеја 3). 

 

Наведеним одредбама члана 38. Закона о буџетском систему Републике Српске 

изричито је, дакле, предвиђено да је доношење одлуке о привременом финансирању, у 

случају да буџет општине не буде усвојен прије почетка наредне фискалне године, у 

надлежности скупштине општине, а не других органа јединице локалне самоуправе. 

 

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да законске одредбе које су 

послужиле као правни основ за доношење оспорених одлука не садрже овлашћење за 

оспорено нормирање Суд је оцијенио да оспорене Одлука о привременом финансирању 

Општине Кнежево за период јануар ‒ март 2015. године и Одлука о привременом 

финансирању Општине Кнежево за период април ‒ јуни 2015. године, у вријеме 

важења, у цјелини нису биле у сагласности са законом, а самим тим ни са Уставом 

Републике Српске, који у члану 108. став 2. утврђује да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом. 

 

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

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

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету донио одлуку без 

доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у  изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

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

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

      
 

Број: У-35/15                                              ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Будући да је одредбама релевантног закона прописано да је доношење одлуке о 

привременом финансирању у надлежности скупштине локалне заједнице, одлука 

начелника којим се регулише исто питање није у складу са уставним начелом 

законитости. 
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Одлука 

Број: У-42/16 од 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 55/16 
 

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 22. јуна 2016. 

године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
 

Утврђује се да члан 38. ст. 1. и 2. Правилника о обављању приправничког 

стажа у области социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске" број 

66/15), није у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске" број 37/12) и Законом о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       

   Синдикална организација ЈУ "Центар за социјални рад" Бања Лука, дала је Уставном 

суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и 

законитости члана 38. ст. 1. и 2. Правилника о обављању приправничког стажа у 

области социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске" број 66/15), који је 

донио министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске. Иако је у 

приједлогу наведено да се тражи оцјена наведеног правилника у цјелини, из 

образложења приједлога и навода о повреди Устава и закона, јасно произлази да 

предлагач у суштини оспорава само одредбе члана 38. ст. 1. и 2. овог општег акта. По 

мишљењу предлагача, оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са чланом 93. 

ст. 1. и 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске" број 

37/12), затим са чланом 28. став 2. и 29. став 1. Закона о раду – пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске" број 55/07),  који је био на снази у вријеме 

доношења оспореног правилника, као и са чл. 48, 49. и 50. важећег Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске" број 1/16). Како се у приједлогу истиче, 

границе овлашћења министра здравља и социјалне заштите за доношење Правилника о 

обављању приправничког стажа у области социјалне заштите, одређене су чланом 93. 

Закона о социјалној заштити, који се односи само на приправнике. Стога је, по 

мишљењу предлагача, доносилац овог акта, прописујући оспореном одредбом обавезу 

полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите и за стручне раднике 

који имају до 20 година радног искуства, проширио границе својих законских 

овлашћења, јер, према поменутој законској норми, овим правилником министар може 

да уреди искључиво услове и начин обављања приправничког стажа, те полагање 

стручног испита након завршеног приправничког стажа. Поред наведеног, у приједлогу 

се износи став да је оспореном одредбом предметног правилника нарушено и начело 

равноправности и једнакости грађана пред законом из члана 10. Устава, јер су оваквим 

прописивањем доведени у неравноправан положај стручни радници који имају до 20 

година радног искуства у односу на стручне раднике са више радног стажа, те се 
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указује на то да ни Закон о социјалној заштити не прави такву разлику ни по којем 

основу. Сходно наведеном, предлаже се да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорена одредба Правилника о обављању приправничког стажа у области социјалне 

заштите није у сагласности са Уставом и законом.      

 

  У одговору који је на приједлог доставило Министарство здравља и социјалне 

заштите наводи се да је оспорени правилник донесен на основу овлашћења из члана 93. 

ст. 6. и 7. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске" број 

37/12), те да је рјешење из ових законских одредаба одраз процјене законодавца да је у 

области социјалне заштите потребно да стручни радници полажу стручни испит за рад 

у овој области. Како се у одговору истиче, стручни радници запослени у области 

социјалне заштите нису имали законом прописану могућност да полажу стручни испит 

за рад у овој области све до 5. маја 2012. године, када је на снагу ступио нови Закон о 

социјалној заштити. Доносилац оспореног правилника сматра да одредба члана 93. став 

7. Закона о социјалној заштити садржи овлашћење за министра здравља и социјалне 

заштите да поред услова и начина обављања приправничког стажа, пропише и услове и 

програм полагања стручног испита за стручне раднике који већ раде у области 

социјалне заштите, а нису полагали стручни испит. Поред тога, у одговору се наводи да 

је оспорена одредба предметног правилника сагласна и са чланом 28. став 2. Закона о 

раду ‒ пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 55/07), који је 

био на снази у вријеме доношења предметног правилника, а којим је прописано која 

лица се сматрају приправницима, као и са чланом 29. став 1. истог закона, према којем 

се стручни испит у свом стручном звању полаже у складу са законом, другим прописом 

или правилником о раду. Сходно наведеном, предлаже се да Суд одбије приједлог.  

 

      Правилник о обављању приправничког стажа у области социјалне заштите 

(„Службени гласник Републике Српске" број 66/15) министар здравља и социјалне 

заштите донио је на основу члана 93. став 6. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске" број 37/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). 

Оспореним одредбама овог правилника прописано је: да су стручни радници који имају 

до 20 година радног искуства у области социјалне, породичне и дјечије заштите, а нису 

положили стручни испит до дана ступања на снагу овог правилника, обавезни полагати 

стручни испит уз приложену потврду о радном искуству у струци (члан 38. став 1), те 

да су стручни радници из става 1. овог члана дужни положити стручни испит у року од 

једне године од дана ступања на снагу овог правилника (члан 38. став 2.).    

 

     У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 38. ст. 1. и 2. 

Правилника о обављању приправничког стажа у области социјалне заштите Суд је имао 

у виду да према одредбама тачака 11, 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, систем јавних служби, радне односе, социјално осигурање и друге облике 

социјалне заштите, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. 

Поред тога, чланом 108. став 2. Устава утврђено је да прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом. 

 

  У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о социјалној заштити 

уређен је систем социјалне заштите, носиоци, корисници и права корисника социјалне 

заштите, поступак и услови за остваривање права, дјелатност установа социјалне 

заштите, самостално обављање послова у области социјалне заштите, финансирање, 
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надзор и друга питања од значаја за функционисање и остваривање социјалне заштите 

грађана, те је социјална заштита дефинисана као дјелатност од општег интереса за 

Републику Српску. Тако је, између осталог, приликом регулисања функционисања 

установа социјалне заштите, овим законом прописано да се у поступку оснивања, 

управљања, руковођења, надзора и укидања установа социјалне заштите примјењују 

одредбе овог закона и закона који уређује систем јавних служби (члан 86. став 1.), да 

послове социјалне заштите у установама социјалне заштите обављају стручни радници 

и радници на осталим пословима социјалне заштите (члан 90.), да су стручни радници у 

центру за социјални рад: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, 

дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани педагог, дипломирани 

специјални педагог и дипломирани дефектолог (члан 91. став 2.), те да су стручни 

радници запослени у установама за смјештај корисника, поред занимања из става 2. 

члана 91, и запослени који су завршили одговарајућа педагошка и здравствена 

усмјерења (члан 91. став 3.). Осим тога, према члану 93. овог закона, стручни радници 

запослени у установама социјалне заштите полажу стручни испит за рад у области 

социјалне заштите након обављеног приправничког стажа (став 1.), министар доноси 

правилник о обављању приправничког стажа у области социјалне заштите (став 6.), а 

правилником из става 6. овог члана прописују се услови и начин обављања 

приправничког стажа и програм полагања стручног испита за рад у области социјалне 

заштите (став 7.).    

 

  Поред тога, чланом 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), прописано је да 

органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, да се правилником разрађују 

поједине одредбе закона или прописа Владе, док према члану 70. истог закона, органи 

управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона само када су за то изричито 

овлашћени законом или прописом Владе (став 1.), те да органи управе не могу на 

основу члана 69. овог закона одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким и 

правним лицима установљавати права и обавезе које нису већ установљене законом или 

прописом Владе (став 2.). 

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да је министар здравља и 

социјалне заштите, у складу са законским овлашћењима донио предметни правилник, 

којим је, са циљем спровођења релевантних одредаба Закона о социјалној заштити, 

поближе регулисао услове и начин обављања приправничког стажа и Програм 

полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите.  Између осталог, овим 

правилником прописан је саржај стручног дијела приправничког стажа према 

појединим струкама које су заступљене у области социјалне заштите, затим услови и 

полагање стручног испита након обављеног приправничког стажа, те је чланом 38. ст. 

1. и 2. прописана обавеза за стручне раднике који имају до 20 година радног искуства у 

области социјалне, породичне и дјечије заштите, а који нису положили стручни испит 

до дана ступања на снагу овог правилника, да положе стручни испит у року од године 

дана од дана ступања на снагу овог општег акта.  

 

  Оцјењујући начин на који су оспореном одредбама Правилника регулисани 

предметни правни односи, Суд је утврдио да је оваквим нормирањем нарушено начело 

законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, односно да није у 

сагласности са чланом 93. ст. 6. и 7. Закона о социјалној заштити и чланом 70. став 2. 

Закона о републичкој управи. Наиме, како из наведених законских одредаба јасно 

произлази, законодавац је министру здравља и социјалне заштите дао овлашћење да 



199 

 

донесе правилник о обављању приправничког стажа стручних радника у области 

социјалне заштите, којим ће прописати услове и начин обављања приправничког стажа 

и програм полагања стручног испита за рад у области социјалне заштите, који се 

полаже након завршеног приправничког стажа. Према томе, ради се о овлашћењу за 

уређивање наведених правних питања искључиво у односу на приправнике, а не и 

друге запослене који имају, као у конкретном случају, до 20 година радног искуства у 

овој области, дакле немају статус приправника. У вези са наведеним, Суд указује на 

одредбу члана 29. став 2. Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07), који је био на снази у вријеме доношења 

предметног правилника, а према којој се приправником сматра лице са завршеном 

средњом, вишом и високом школом, које се први пут запошљава у свом стручном 

звању, а коме је, у складу са законом, услов за самосталан рад положен стручни испит 

или претходно радно искуство у његовом стручном звању. Суштински на исти начин 

приправник је дефинисан и чланом 48. став 1. важећег Закона о раду ("Службени 

гласник Републике Српске" број 1/16), којим је прописано да послодавац може да 

заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос, у својству 

приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне 

спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима, утврђено законом или 

правилником. Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је доносилац оспореног 

правилника, уводећи обавезу полагања стручног испита и за стручне раднике који 

имају до 20 година радног искуства у области социјалне заштите, уз одређивање рока у 

коме су ова лица дужна положити овај стручни испит, прекорачио границе својих 

законских овлашћења и тиме нарушио начело законитости из члана 108. став 2. Устава.   

 

   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-42/16                                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

22. јун 2016. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Уводећи обавезу полагања стручног испита за раднике који имају до 20 

година радног искуства у области социјалне заштите, уз одређивање рока у коме су 

ова лица дужна положити стручни испит, доносилац оспореног подзаконског акта 

прекорачио је границе својих законских овлашћења и тиме нарушио уставно начело 

законитости. 
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Одлука 

Број: У-18/15 од 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 
 

 

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 13. јула 2016. 

године,  д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 13. тачка 4. Закона о 

противградној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/03 и 110/08) 

и неуставности и незаконитости члана VI Одлуке о висини накнаде за 

финансирање система противградне заштите у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 16/10, 61/11, 47/13 и 24/14).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

         

''Grawe osiguranje" a.d. Banja Luka поднијело је Уставном суду Републике Српске 

(у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјену уставности члана 13. тачка 4. Закона о 

противградној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/03 и 110/08) и 

уставности и законитости члана VI Одлуке о висини накнаде за финансирање система 

противградне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 16/10, 61/11, 47/13 и 24/14), коју је донијела Влада Републике Српске. У приједлогу 

се наводи да оспорене одредбе предметног закона и одлуке, којима је прописано да су 

правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица, поред осталих 

субјеката, обвезници накнада за финансирање система противградне заштите, нису у 

сагласности са чл. 50, 61, 62, 63 и 66. Устава Републике Српске, али није образложено 

на који начин су оспореним нормама нарушене ове уставне одредбе. Поред тога, 

предлагач сматра да је оспорено прописивање супротно и начелу равноправности из 

члана 10. Устава Републике Српске, јер дискриминише, односно доводи у 

неравноправан положај осигуравајућа друштва која се не баве осигурањем имовине, 

већ искључиво осигурањем лица. Наиме, у приједлогу се износи мишљење да је циљ 

законодавца био да финансирање противградне заштите врше они корисници који од 

ове заштите имају највише користи. Због тога, како се истиче, осигуравајућим 

друштвима која осигуравају пољопривредно земљиште, покретну и непокретну 

имовину и сл., овом дјелатношћу се смањује ризик од наношења штете, тако да систем 

противградне заштите директно утиче на њихове приходе. С друге стране, 

осигуравајућа друштва која осигуравају само лица, не осигуравају добра која могу бити 

под ударом града, због чега су, по мишљењу предлагача, плаћајући накнаду која иде у 

прилог другим субјектима, доведена у неравнораван положај. Сходно наведеном, 

предлаже се да Суд утврди да оспорене одредбе предметног закона и одлуке нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

У одговору који је на приједлог доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да предлагач погрешно и непотпуно тумачи уставне 

одредбе на које се позива у конкретном случају. Доносилац предметног закона истиче 

да из оспорене законске одредбе јасно произлази да обавезу плаћања наведене накнаде 
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имају искључиво правна лица која се баве осигурањем и реосигурањем имовине и лица, 

односно она која осигуравају и имовину и лица истовремено. Поред тога, у одговору се 

наводи да је законодавац, у складу са чланом 63. Устава, прописујући обвезнике 

предметне накнаде, водио рачуна о економској снази обвезника, те да његова намјера 

није да финансирање система противградне заштите сносе само обвезници који од 

наведеног система имају директну корист, како то погрешно тумачи предлагач. Такође 

се истиче да је законодавац, усвајајућу овакво рјешење, поступио у најбољем интересу, 

те је цијенећи разлоге цјелисходности и општег интереса, усвојио наведени закон, при 

чему је успоставио баланс између законске мјере и циља који се жели остварити. 

Коначно, у одговору се износи став да предлагач, у суштини, изражава своје 

незадовољство предметним законским рјешењем, што не може бити предмет оцјене 

уставности. 

 

Влада Републике Српске у одговору на наводе из приједлога у погледу оспорене 

Одлуке о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у Републици 

Српској наводи да је оспорена тачка VI ове одлуке у потпуности сагласна Уставу, те 

овом одредбом осигуравајућа друштва нису ни на који начин доведена у неравноправан 

положај. Посебно се истиче да је Одлука у складу са чланом 13. Закона о противградној 

заштити, којим је прописано који субјекти су обвезници накнаде за финансирање 

система противградне заштите, као и са чланом 14. овог закона, којим је Влади 

Републике Српске дато овлашћење за прописивање висине ове накнаде. У одговору се 

такође наводи да из смисла и правног значења оспорене одредбе Одлуке јасно 

произлази да обавезу плаћања накнаде имају искључиво правна лица која се баве 

осигурањем и реосигурањем имовине и лица, дакле осигуравајућа друштва која 

осигуравају и имовину и лица истовремено. У погледу навода приједлога о 

несагласности са чланом 63. став 2. Устава, којим је прописано да се финансирање 

јавних служби врши преко фондова и буџета, Влада указује на одредбу члана 10. 

Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 

109/12), према којем се дјелатности из члана 3. обезбјеђују из буџета, непосредно од 

корисника, продајом производа и услуга на тржишту, из средстава социјалног 

осигурања и др. Из наведеног, како се наводи, произлази да је финансирање система 

противградне заштите на начин како је то прописано чланом VI ове одлуке, у складу са 

чланом 10. Закона о систему јавних служби, односно са чланом 61. став 2. Устава, јер је 

обезбјеђење средстава непосредно од корисника предвиђено наведеним чланом 

поменутог закона.  

     

Оспореним чланом 13. тачка 4. Закона о противградној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 39/03 и 110/08) прописано је да систем противградне 

заштите финансирају правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине 

и лица.  

 

Одлуку о висини накнаде за финансирање система противградне заштите у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/10, 61/11, 47/13 и 

24/14), Влада Републике Српске донијела је на основу члана 43. став 3. Закона о Влади 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) и члана 14. 

Закона о противградној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 39/03 и 

110/08). Оспореним чланом VI ове одлуке прописано је да накнаду за финансирање 

система противградне заштите плаћају правна лица чија је дјелатност осигурање и 

реосигурање имовине и лица (став 1.), те да висина накнаде из претходног става износи 
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0,25 % од укупног прихода оствареног по завршном рачуну за претходну годину (став 

2.).    

 

У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 13. тачка 4. Закона о 

противградној заштити, Суд је имао у виду да према одредби тачака 8, 11. и 18. 

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

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, основне циљеве и правце привредног и 

технолошког развоја, развоја пољопривреде и села, политику и мјере за усмјеравање 

развоја, систем јавних служби, као и друге односе од интереса за Републику, у складу 

са Уставом. Надаље, према члану 61. Устава, Република обезбјеђује функционисање 

јавних служби, у складу са законом, док је чланом 70. став 2. Устава утврђено да 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о противградној 

заштити уређена је организација система противградне заштите, обавезе носиоца 

послова противградне заштите, програм заштите, начин финансирања, као и друга 

питања од значаја за спровођење јединствености система, те је прописано да су послови 

противградне заштите послови од општег интереса за Републику (члан 1. и члан 3. став 

2.). Тако је законодавац, уређујући питање финансирања система противградне 

заштите, чланом 13. овог закона прописао да су обвезници накнада за финансирање: 

Република, у складу са чл. 13, 21. и 25. Закона о пољопривреди („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 70/06, 20/07 и 86/07) (тачка 1.), јединице локалне самоуправе, у 

складу са чланом 22. Закона о пољопривреди (тачка 2.), правна лица која су власници, 

корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина (тачка 3.), правна лица чија 

је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица (тачка 4.) и физичка лица која 

су власници, корисници или уживаоци обрадивих земљишних површина (тачка 5.).   

 

Оцјењујући уставност оспорене одредбе члана 13. тачка 4. предметног закона, 

Суд је утврдио да оваквим прописивањем нису нарушене гаранције из чл. 50, 61, 62, 63 

и 66. Устава, као ни начело раноправности из члана 10. Устава, како се то наводи у 

приједлогу. Законодавац је, по оцјени Суда, у конкретном случају, у оквиру својих 

уставних овлашћења и обавеза, а са циљем обезбјеђивања јединственог система 

противградне заштите, који је од општег интереса за Републику, предметним законом 

уредио, поред осталог, и питање обвезника финансирања система противградне 

заштите. Поред финансирања путем средстава из буџета Републике и јединица локалне 

самоуправе, као један од начина финансирања предвиђено је и плаћање накнаде 

непосредно од корисника, те је оспореном одредбом члана 13. тачка 4. прописано да су 

обвезници и правна лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица. 

Овакво нормирање, по оцјени Суда, представља одраз цјелисходне процјене 

законодавца и политике у уређивању предметних односа, те не доводи до повреде 

уставног начела равноправности, као ни других уставних одредаба на које се указује у 

приједлогу. Оправданост и цјелисходност појединих законских рјешења, сходно 

одредби члана 115. Устава, овај суд није надлежан да оцјењује.  

 

Приликом оцјене уставности и законитости оспорене одлуке, Суд је имао у виду 

да је чланом 90. тачка 3. Устава Републике Српске утврђено да Влада Републике 

Српске обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, те да 

према члану 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/08), о питањима из своје надлежности Влада доноси, 

између осталог и одлуке, те да се одлуком прописују мјере Владе, оснивају јавне 
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службе и друге организације, даје сагласност или потврђују општи акти органа или 

организација, обустављају од извршења акти министарстава, органа јединице локалне 

самоуправе и организација која врше јавна овлашћења и уређују друга питања од 

значаја за обављање послова Владе.  Осим тога, чланом 14. Закона о противградној 

заштити прописано је да висину накнаде за финансирање система противградне 

заштите за правна и физичка лица из члана 13. овог закона утврђује Влада Републике 

Српске.  

 

      Сагласно наведеним уставним и законским одредбама, Влада је, по оцјени Суда, у 

оквиру својих овлашћења донијела оспорену одлуку, којом је, са циљем спровођења 

релевантних одредаба Закона о противградној заштити, поближе уредила питање 

висине накнаде за финансирање система противградне заштите свих субјеката који су 

обвезници ове накнаде, па тако и правних лица чија је дјелатност осигурање и 

реосигурање имовине и лица. Имајући у виду напријед наведено, а посебно оцјену у 

погледу уставности релевентне одредбе члана 13. тачка 4. Закона о противградој 

заштити, којом су утврђени обвезници предметне накнаде, те садржину члана 14. овог 

закона, којим је дато овлашћење Влади да пропише висину ове накнаде, Суд је 

оцијенио да оспореном одредбом Одлуке нису нарушене уставне гаранције на које се 

позива предлагач, односно да је чланом VI овог општег акта, његов доносилац, у складу 

са својим овлашћењима, а сагласно својој цјелисходној процјени, одредио висину 

накнаде за финансирање противградне заштите коју су обавезна да плате правна лица 

чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица. У вези са наведеним, 

Уставни суд указује на то да није у оквиру његове надлежности да оцјењује 

цјелисходност оваквих нормативних рјешења.       

 

      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-18/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

13. јул 2016. године                                                                 УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Нормирање према којем систем противградне заштите финансирају правна 

лица чија је дјелатност осигурање и реосигурање имовине и лица представља одраз 

цјелисходне процјене законодавца и политике у уређивању предметних односа коју 

Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-22/15 од 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 
 

 

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 13. јула 2016. године, д о н и о  ј е  

 

  

О Д ЛУ К У 

 

           

Утврђује се да Правилник о условима коришћења службених и приватних 

возила и мобилних телефона приликом обављања службених послова у Општинској 

административној служби Дервента (“Службени гласник општине Дервента” бр. 

10/06 и 15/06), није у сагласности са Уставом и Законом о локалној самоуправи 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јозо Баришић из Дервенте је дао Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање уставности и законитости члана 1. и члана 15. 

Правилника о условима коришћења службених и приватних возила и мобилних 

телефона приликом обављања службених послова у Општинској административној 

служби Дервента број: 02-054-25 од 29. августа 2006. године (“Службени гласник 

општине Дервента” број 10/06) (у даљем тексту: Правилник), који је донио начелник 

општине Дервента. Давалац иницијативе сматра да су Правилником уређена питања 

која не могу бити предмет уређивања аката које доноси  начелник, у смислу одредаба 

Устава Републике Српске и Закона о локалној самоуправи, односно да начелник 

општине као извршни орган власти нема надлежност или овлаштење да доноси  акте 

као што је оспорени правилник и да је скупштина општине једино овлаштена доносити 

такве акте.Такође, у вези са наведеним, у иницијативи се истиче да је начелник 

општине изашао из оквира своје надлежности незаконито присвајајући овлашћења 

скупштине општине и тиме нарушио уставно начело подјеле власти, односно да би 

допуштење да начелник доноси такав акт довело у подређен положај и сукоб интереса 

предсједника и потпредједника скупштине и одборнике у скупштини. Због свега 

изложеног, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да чл. 1. и 15., те, како је 

наведено, по потреби и остале одредбе  оспореног правилника, нису у складу са 

Уставом Републике Српске и  Законом о локалној самоуправи. 

 

У одговору на наводе из иницијативе, који је на тражење Суда доставио 

начелник општине Дервента, прије свега, предложено је да Суд одбаци поднесени 

приједлог, јер, како је наведено, без овлашћења Скупштине општине, њен предсједник 

није могао у том својству подносити приједлог за оцјењивање оспорених одредаба 

наведеног правилника. Начелник општине Дервента је, наводећи поједине одредбе 

Закона о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему, нагласио да што се тиче 

питања која су уређена оспореним правилником, она нису регулисана ни једним 
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законским или подзаконским прописом, а ни предсједник Скупштине општине 

Дервента није никада предложио доношење једног таквог акта. С обзиром на наведено, 

сматра неоснованим наводе даваоца иницијативе да је доношењем оспореног 

правилника без сагласности Скупштине општине, незаконито располагао имовином 

општине. 

Правилник о условима коришћења службених и приватних возила и мобилних 

телефона приликом обављања службених послова у Општинској административној 

служби Дервента (“Службени гласник општине Дервента” бр. 10/06 и 15/06) начелник 

Општине Дервента је донио на основу члана 62. Статута општине Дервента 

(“Службени гласник општине Дервента” број 6/05). Оспореним одредбама члана 1. овог 

правилника, прописано је: да се овим правилником одређују услови и начин 

коришћења службених возила у власништву Општине Дервента за обављање 

службених послова из надлежности Општинске административне служби Дервента и 

Скупштине општине које обављају функционери, запослени, у административној 

служби, посланици у Народној скупштини РС са подручја општине Дервента као и 

одборници Скупштине општине Дервента, те право на коришћење приватних возила у 

службене сврхе као и право на плаћени рачун за коришћење мобилних телефона (став 

1) и да се путничка возила могу под условима утврђеним овим правилником користити 

и за превоз других лица када послове обављају за потребе административне службе 

Дервента као и другим оправданим случајевима по одобрењу начелника општине (став 

2). Такође, оспореним чланом 15. Правилника, прописано је да право на коришћење 

мобилних телефона припада функционерима у мјесечном износу и то: за начелника 

општине 200,00 КМ; за предсједника СО-е 100,00 КМ; за замјеника начелника 100,00 

КМ; да возачи имају право на трошкове мобилног телефона мјесечно у износу од  40,00 

КМ и за дежурни мобилни телефон који користи Одсјек за инспекцијске послове до 40, 

00 КМ. 

 

Уставом Републике Српске је утврђено да општина преко својих органа у складу 

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

повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине и обавља 

и друге послове утврђене Уставом, законом и статутом општине, а да се систем локалне 

самоуправе уређује законом (члан 102. став 1. тач. 6. и 8 и став 2) и да закони, статути и 

други општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 

Приликом разматрања дате иницијативе, Суд је прије свега имао у виду одредбу 

члана 71. Закона о измјенама и допунама Закона о  локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске” број 98/13), којом се мијења члан 165. Закона о  локалној 

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

прописује да су: “Органи јединице локалне самоуправе дужни да у року од шест 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донесу и усагласе опште акте јединице 

локалне самоуправе са одредбама овог закона”. 

 

 

Чланом 14. Закона о измјенама и допунама Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” број 98/13), измијењен је члан  40. ст. 2. Закона 

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

118/05), и то тако да је промијењена организација општинске административне службе 

у том смислу да се она сада Законом уређује као општинска управа.  
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У складу са тим донесен је нови Статут општине Дервента (“Службени гласник 

општине Дервента” број 7/14), као и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 

оснивању Општинске администаративне службе Дервента (“Службени гласник 

општине Дервента” број 1/14), што је била законска обавеза као и у односу на оспорени 

акт јединице локалне самоуправе. 

 

Имајући у виду да је законом прописани рок за усаглашавање аката органа 

јединице локалне самоуправе истекао 26. маја 2014. године, као и чињеницу да је 

општинска администаративна служба сада организована на другачији начин, Суд је 

утврдио да оспорени правилник није у сагласности са важећим законом.  

 

С обзиром на чињеницу да оспорени правилник није у сагласности са законом, а 

да према одредби члана 108. Устава закони, статути и други општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом, Суд је оцијенио да овај правилник није у сагласности ни са Уставом 

Републике Српске.  

 

Цијенећи да је у току предходног 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 94/12), 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, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

      

Број: У-22/15                              ПРЕДСЈЕДНИК    

13. јул 2016. године                                                           УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 С обзиром да је истекао законом прописани рок за усаглашавање општих 

аката органа јединица локалне самоуправе, престао је да важи и оспорени 

подзаконски општи акт због повреде уставног начела законитости, усљед његове 

неусаглашености са законском одредбом. 
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Рјешење 

Број: У-24/15 од 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 13. 

јула 2016. године, д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 11. 

став 5. и члана 36. став 2. и 3 Правилника о условима за издавање и одузимање 

лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број  70/13 и 

24/15).  

 

        

О б р а з л о ж е њ е  

 

Неђо Мишељић из Бања Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

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

чланова 1. и 5. став 2. и 3. Правилника о допунама Правилника о условима за издавање 

и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

24/15), којима је у члану 11. Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци 

учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 70/13) додат став 5., 

те су у члану 36. тог правилника додати нови ставови 2. и 3. У инцијативи је наведено 

да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности са чланом 8. и 9. Закона о уређењу 

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

10. и 49. Устава Републике Српске. Давалац инцијативе сматра да је прописивање као 

оспореним чланом 1. Правилника, којим је предвиђено да се на основу добијене 

лиценце за ревизију техничке документације издате физичком лицу може израдити и 

посебан печат за овлашћеног пројектанта, посљедица дуалног посматрања истих 

овлашћења, јер су основним Правилником прописане врсте лиценци за физичка лица, 

тј. "лиценца за израду једне фазе или дијела фазе техничке документације" и " лиценца 

за ревизију једне фазе или дијела фазе техничке документације и надзор над грађењем", 

као и израда адекватних печата за овјеру ове документације. Уз то, како садржину 

рјешења о издавању наведених лиценци чини овлашћење за израду техничке 

документације то се, по његовом мишљењу, не би могле извршити одредбе предметног 

правилника које регулишу питање одузимања лиценце. Цитирајући оспорене одредбе 

члана 5. став 2. и 3. Правилника, којима су предвиђени изузеци у погледу достављања 

документације уз захтјев за ревизију личне лиценце прописане чланом 9. Закона о 

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

давалац иницијативе образлаже на који начин се одређене категорије лица оваквим 

прописивањем доводе у повољнији положај приликом ревизије личне лиценце у односу 

на остале грађане. Поред тога, сматра да услове, под којима се физичким и правним 

лицима са сједиштем у иностранству издају лиценце, треба регулисати на принципу 

реципроцитета. Предлаже да Суд након проведеног поступка утврди да оспорене 

одредбе Правилника нису у сагласности са Уставом Републике Српске и законом. 
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У одговору Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 

поред детаљно образложеног поступка издавања и одузимања лиценци учесника у 

грађењу, истиче се да су наводи даваоца иницијативе неосновани. Поред тога, наводи 

се: да су оспореним Правилником прецизиране одредбе Закона о уређењу простора и 

грађењу; да послове израде и послове ревизије техничке документације могу обављати 

физичка и правна лица ако за то имају одговарајућу лиценцу; да физичко лице своје 

учешће у изради и ревизији техничке документације потврђује потписом и личним 

печатом, који је дужан израдити о свом трошку; да давалац иницијативе погрешно 

тумачи оспорене одредбе Правилника, јер су у питању различити послови, па тиме и 

различита овлашћења; да се кроз поступак ревизије техничке документације провјерава 

њена комплетност, као и да ли су пројектна рјешења израђена у складу са важећим 

техничким стандардима, прописима, правилима струке и одредбама других 

релевантних закона; те да се поступак ревизије лиценци проводи на захтјев лица које 

посједује личну лиценцу, уз који се плаћа такса одређена одредбама Закона о 

административним таксама. Предлажу да Суд дату иницијативу не прихвати.  

Правилник о допунама Правилника о условима за издавање и одузимање 

лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 24/15) је 

донио министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију, на основу члана 

123. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).  

 

Оспореним чланом 1. овог правилника у члану 11. Правилника о условима за 

издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 70/13), послије става 4, додат је став 5. којим је прописано да се на основу 

добијене лиценце за ревизију техничке документације издате физичком лицу, у складу 

са чланом 8. став 2. тачка в) овог правилника, може израдити и посебан печат за 

овлашћеног пројектанта.  

 

Оспореним чланом 5. истог правилника у члану 36. Правилника о условима за 

издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 70/13), послије става 1, додани су нови ставови 2. и 3. којим је прописано 

да изузетно од става 1. овог члана, доктори наука и магистри, који су били ослобођени 

полагања стручног испита према ранијим прописима и стекли личне лиценце до 

ступања на снагу Закона, нису дужни да уз захтјев за ревизију личне лиценце доставе 

увјерење о положеном стручном испиту, као и да се у поступку ревизије личних 

лиценци издатих физичким лицима до ступања на снагу Закона, стручни испит, који је 

физичко лице положило изван Републике Српске, признаје под условима из члана 3. 

став 1. овог правилника, а досадашњи став 2. постао је став 4.   

  

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иницијативе 

тражи оцјену уставности и законитости оспореног Правилника о допунама Правилника 

о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу утврђено је: 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, вјероисповјест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10) и 

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 
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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). 

Поред тога, одредбама Устава које су по оцјени Суда од значаја за оцјену 

уставности и законитости овог правилника утврђено је: да министарства и други 

републички органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте Народне 

скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају у управним 

стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом 

(члан 97. став 2) и да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108. ст. 1. и 2).  

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

број 40/13 и 3/16) уређен је систем просторног планирања и уређења простора, а у 

оквиру тога, поред осталог, припрема, израда и доношење докумената просторног 

уређења, локацијских услова, издавање дозвола за грађење, те врсте и садржај техничке 

документације (у даљем тексту: Закон). Према члану 2. тач. л), р) и ћ) Закона, лиценца 

је овлашћење којим се потврђује да физичко или правно лице испуњава услове 

прописане овим законом за израду докумената просторног уређења или израду 

техничке документације или ревизију техничке документације или грађење или надзор 

над грађењем или вршење енергетског прегледа, а којим се одобрава вршење ових 

послова, те да је пројектант физичко лице одговарајуће стручне спреме које има 

лиценцу за израду техничке документације, док је ревидент физичко лице одговарајуће 

стручне спреме са лиценцом за ревизију дијела техничке документације.  

Одредбама члана 8. Закона је прописано да израду докумената просторног 

уређења, израду, ревизију и нострификацију техничке документације, грађење и надзор 

над грађењем објеката и вршење енергетског прегледа зграда могу, под условима 

прописаним овим законом, обављати физичка и правна лица само ако за то имају 

одговарајућу лиценцу (став 1), коју физичком лицу издаје министар на приједлог 

комисије након поднесеног захтјева, уз услов да има одговарајућу стручну спрему, 

стручни испит положен према одредбама овог закона, потребно радно искуство и 

референце у тој стручној спреми и за врсту послова за које се лиценца издаје, доказ о 

уплаћеној накнади прописаној за трошкове издавања лиценце и да испуњава и друге 

посебне услове прописане одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега 

(став 2). Физичко лице, ако за сваку лиценцу појединачно испуњава услове прописане 

ставом 2. овог члана, може добити лиценце за: а) израду докумената просторног 

уређења, б) израду дијела техничке документације и надзор, в) ревизију дијела 

техничке документације и надзор, г) грађење и надзор над грађењем објеката и д) 

вршење енергетског прегледа објеката (став 3). Правном лицу лиценцу из става 1. овог 

члана издаје министар на приједлог комисије, након поднесеног захтјева, ако је исто 

уписано у судски регистар за ту врсту радова и има одговарајуће стручне резултате у 

области за коју тражи лиценцу, одговарајућу техничко-технолошку опремљеност, 

прописан број стручних физичких лица са одговарајућим лиценцама, запослених код 

њега са пуним радним временом, прописан број квалификованих радника у сталном 

радном односу, код издавања лиценце за грађење, доказ о уплати прописане накнаде за 

трошкове издавања лиценце и доказ о испуњености других посебних услова рописаних 

одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега (став 4). Физичко лице које 

је носилац лиценце за послове грађења у правном лицу не може бити носилац лиценце 

за послове из става 3. тачке а), б) и в) овог члана, нити физичка лица са лиценцом за 

послове наведених тачака става 3. могу бити носиоци лиценце за послове грађења, али 

могу бити ангажовани у том правном лицу за све послове за које имају лиценцу (став 

5). Лиценцирано физичко лице своје учешће у изради докумената просторног уређења, 
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изради, ревизији и нострификацији техничке документације, грађењу и надзору над 

грађењем објеката или вршењу енергетског прегледа зграде потврђује потписом и 

личним печатом на начин и под условима прописаним овим законом и прописима 

донесеним на основу овог закона (став 6). Лиценце из става 1. овог члана министар 

издаје на приједлог комисије, која утврђује испуњеност услова за издавање 

одговарајуће лиценце прописаних одредбама овог закона и прописа донесених на 

основу њега (став 7), док се прописом Владе Републике Српске одређује висина 

накнаде за трошкове издавања лиценци физичким и правним лицима (став 8).   

Чланом 9. Закона је прописано да се стручним испитом, сходно одредбама овог 

закона, провјерава познавање важећих прописа Републике из подручја које уређује овај 

закон, те других прописа значајних за примјену овог закона, који се полаже пред 

комисијом коју именује министар. Овај испит може полагати лице које има 

одговарајућу стручну спрему, положен приправнички испит, најмање годину дана 

радног стажа у струци, у одговарајућем степену образовања и које је уплатило накнаду 

прописану за трошкове испита. Правилником о условима и начину полагања стручног 

испита, који доноси министар, прописују се области за које се испит полаже, услови и 

начин полагања стручног испита, програм стручног испита, састав и начин рада 

комисије, садржај и форма рјешења о положеном стручном испиту, вођење регистра 

лица која су положила стручни испит и његово објављивање на интернет страници 

министарства, а висина накнаде за трошкове полагања стручног испита и висина 

накнаде члановима комисије се утврђује прописом Владе Републике Српске.  

Одредбама чланова 121. и 122. Закона је уређено питање важења лиценце за 

правна и за физичка лица, те одузимања исте, док је чланом 123. прописано да 

министар доноси правилник којим се детаљније уређују услови за издавање и 

одузимање лиценци за израду докумената просторног уређења, израду, ревизију и 

нострификацију техничке документације, грађење и надзор над грађењем објеката и 

вршење енергетског прегледа зграда за физичка и правна лица. Овим правилником се 

уређују: а) посебни услови за издавање лиценце физичким и правним лицима и начин 

доказивања њихове испуњености, б) минимални услови техничко-технолошке 

опремљености и потребан број радника правног лица, в) састав, избор чланова 

стручних комисија које провјеравају испуњеност услова, њихова надлежност и начин 

рада, садржај и форму рјешења о давању лиценце, разлози и мјерила за одузимање 

лиценце, поступак одузимања и рокове на које се лиценца може одузети, услови за 

осигуравање независности лица са лиценцом, изглед, садржај и димензије печата 

овлашћеног физичког лица и начин употребе, вођење регистра лиценци издатих 

физичким и правним лицима, који се објављује на интернет страници министарства.                 

Поред тога, Законом о звањима која се стичу завршетком високог образовања 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/14 и 63/14) је прописано да лица која су 

у складу са раније важећим прописима, завршетком постдипломског, магистарског 

студија у трајању од најмање двије године стекла научни степен магистра наука, 

односно израдом и одбраном докторске дисертације стекла научни степен доктор 

наука, могу користити стечени степен у складу са прописима према којима су стекла тај 

научни степен и немају еквивалент у звањима која су у складу са Болоњском 

декларацијом (члан 17. ст. 1. и 3).  

 

Надаље, Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) је прописано да органи управе доносе 

правилнике, наредбе и упутства, којима се разрађују поједине одредбе закона или 

прописа Владе и који се објављују у „Службеном гласнику Републике Српске“ само 

када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе, али да при томе не 
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могу на основу члана 69. овог закона одређивати своје или туђе надлежности, нити 

физичким и правним лицима установљавати права и обавезе које нису већ установљене 

законом или прописом Владе (чл. 69. ст. 1, 2. и 5. и чл. 70).     

 

На основу изложеног, Суд је утврдио да је у складу са наведеним законским 

овлашћењима, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију био 

надлежан да донесе правилник о допуни појединих одредби основног правилника којим 

се детаљније регулишу услови за издавање и одузимање лиценци за израду докумената 

просторног уређења, израду, ревизију и нострификацију техничке документације, 

грађење и надзор над грађењем објеката и вршење енергетског прегледа зграда за 

физичка и правна лица, на начин како је то и урађено Правилником о допунама 

Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 24/15). 

   

Имајући у виду садржину оспорених одредаба Правилника, Суд је оцијенио да је 

доносилац оспореног акта сагласно свом законском овлашћењу из члана 123, а у вези са 

чл. 8. и 9. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13 и 3/16), прописао посебне услове за издавање лиценци физичким и 

правним лицима, начин доказивања њихове испуњености и предвидио могућност 

израде посебног печата за овлашћеног пројектанта, као и да приликом ревизије личне 

лиценце доктори наука и магистри, који су били ослобођени полагања стручног испита 

према ранијим прописима и стекли личне лиценце до ступања на снагу Закона, нису 

дужни да, уз захтјев за ревизију личне лиценце, доставе увјерење о положеном 

стручном испиту, те је одредио услове под којима се физичким лицима признаје 

стручни испит који је положен изван Републике Српске. Дакле, додатно је прецизирана 

процедура ревизије личне лиценце, тако да се не оспоравају права која су одређене 

категорије лица стекла у складу са раније важећим прописима, као стечена права која се 

не могу ограничити или одузети, што је сагласно цитираним одредбама Закона о 

звањима која се стичу завршетком високог образовања („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 33/14 и 63/14). У том смислу, Суд указује на чињеницу да су претходним 

Законом о уређењу простора („Службени гласник Републике Српске“ број 84/02) 

доктори наука и магистри одговарајућих техничких струка, приликом издавања личне 

лиценце, били ослобођени полагања стручног испита (члан 125. став 4). На основу 

изложеног, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем доносилац Правилника није 

прекорачио границе својих уставних и законских овлаштења.  

  

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

покретању поступка.    

 

 На основу изложеног, Суд је одлучио 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, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић, академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

 

Број: У-24/15                              ПРЕДСЈЕДНИК    

13. јул 2016. године                                                           УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
 

Нема повреде уставних начела, будући да оспореним прописивањем према 

којем доктори наука и магистри, који су били ослобођени полагања стручног 

испита према ранијим прописима и стекли личне лиценце до ступања на снагу 

закона, нису дужни да уз захтјев за ревизију личне лиценце доставе увјерење о 

положеном стручном испиту, јер доносилац подзаконског акта није прекорачио 

границе својих уставних и законских овлаштења. 
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Одлука 

Број: У-27/15 од 13. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 

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

члана 60. став 1. тач. а) и б)  Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 13. јула 2016. 

године,  д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о одређивању лабораторија за испитивање узорака 

узетих у сврху службених контрола хране (“Службени гласник Републике Српске” 

брoj 49/13), није у складу са Уставом Републике Српске, Законом о храни 

(“Службени гласник Републике Српске” брoj 49/09) и Законом о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” брoj 118/08). 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Ветеринарски завод „ТЕОЛАБ“ д.о.о. Дворови, Бијељина, заступан по  

Адвокатској канцеларији Стевановић Весне из Бијељине, приједлогом је пред 

Уставним судом Републике Српске (у даљем тексту: Суд) покренуо поступак за 

оцјењивање уставности и законитости чланова 1. и 3. Одлуке о одређивању 

лабораторија за испитивање узорака узетих у сврху службених контрола хране 

(“Службени гласник Републике Српске” брoj 49/13). Предлагач наводи да оспорене 

одредбе ове одлуке нису у складу са: чланом 10, а у вези са чланом 49. став 4., чланом 

50. и чланом 52. Устава Републике Српске, Законом о храни (“Службени гласник 

Републике Српске” брoj 49/09) и Законом о забрани конкуренције (“Службени гласник 

Босне и Херцеговине» бр. 48/05, 76/07 и 80/09). Сматрају, наиме, да је Одлуком створен 

неравноправан положај учесника на тржишту и онемогућена равноправна конкуренција 

пружалаца наведених услуга, односно да су оспореним прописивањем деградиране и 

дискриминисане  лабораторије у приватном сектору (својини) које посједују исти, или 

већи контролни, технолошки и кадровски капацитет од пружаоца ових услуга у 

државном власништву. Истичу, такође да је поступак јавне набавке услуга требао бити 

проведен на начин предвиђен Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, 

односно тако да свако има једнаке могућности, као и то да  је успостављањем система 

контроле у само три републичка института, наведена у оспореној одлуци, нарушено 

начело слободе избора и слободне утакмице привредних субјеката.Због наведеног, 

предлажу да Суд утврди да оспорена одлука није у складу са наведеним члановима 

Устава Републике Српске и да чланови 1. и 3. ове одлуке нису у складу са чланом 5. 

став 1. тачка н) и чланом 35. Закона о храни Републике Српске и одредбама члана 9. 

Закона о забрани конкуренције Босне и Херцеговине, као и то да се обавеже Влада 

Републике Српске да предлагачу накнади трошкове поступка пред овим судом.  

 

Влада Републике Српске, као доносилац оспорене одлуке, није доставила 

тражени одговор на наводе предлагача.  
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Одлуку о одређивању лабораторија за испитивање узорака узетих у сврху 

службених контрола хране (“Службени гласник Републике Српске” брoj 49/13), Влада 

Републике Српске је донијела на основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” брoj 118/08) и члана 35. Закона о храни 

(“Службени гласник Републике Српске” брoj 49/09). 

 

Оспореним чланом I Одлуке, прописано је да овом одлуком, у циљу спровођења 

Плана службених контрола, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

одређује три републичка института који ће вршити испитивање узорака узетих у сврху 

службених контрола хране од стране надлежних инспектора, а то су: 1. ЈУ 

Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан“ Бања Лука, 2. ЈУ 

Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука и 3. Пољопривредни 

институт Републике Српске, Бања Лука, а оспореним чланом III, да су надлежни 

инспектори дужни да узорке узете током службених контрола доставе у једну од 

лабораторија из тачке I ове одлуке, сходно врсти узорка и акредитованој методи 

неопходној за поступак траженог испитивања. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених чланова I и III 

Одлуке, Суд је имао у виду одредбе Устава Републике Српске којима је утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи, између осталог, на владавини права, те на 

парламентарној демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, уставност и законитост, правни 

положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора, основне 

циљеве и правце привредног, научног, технолошког развоја, развоја пољопривреде и 

села, политику и мјере за усмјеравање развоја , организацију , надлежности и рад 

државних органа (тач. 4. 6. 8. и 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава); да Влада обезбјеђује спровођење 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, а прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом (члан 108). Поред наведених, Суд је имао у виду и одредбе 

Устава Републике Српске, у односу на које предлагач оспорава одредбе члана I и III 

Одлуке, а којима је утврђено: да су грађани Републике Српске равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 

заштиту, без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да се у случају различитости у 

одредбама о правима и слободама између Устава Републике Српске и Устава Босне и 

Херцеговине примјењују оне одредбе које су за појединца повољније, као и да се 

одредбе чланова 10, 21, 30, 32, 33, 34, 38, и 43. Устава о правима и слободама грађана 

третирају као одредбе о људским правима и основним слободама и односе се на све, а 

не само на грађане (члан 49. став 4.), те да ће се одредбе чланова 13, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, и 30. Устава о правима и слободама остварити у складу са одговарајућим одредбама 

чланова 8. до 11. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода 

(члан 49. став 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 расподијели добити и слободном кретању робе, рада и 

капитала у Републици као јединственом привредном простору (члан 50) и да се 

слободно предузетништво може законом ограничити ради заштите интереса Републике, 

човјекове околине, здравља и безбједности људи и да су забрањени монополи (члан 52).  
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Поред наведених уставних одредаба, Суд је, у конкретном случају, имао у виду 

да је Законом о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” брoj 

118/08) прописано да ће Влада донијети пропис из надлежности министарства, ако 

министарство и други републички орган управе није донио пропис из своје 

надлежности, а недоношење прописа би могло изазвати штетне посљедице по живот и 

здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вриједности (члан 4. став 

2), док о питањима из своје надлежности Влада доноси: уредбе, одлуке, смјернице, 

инструкције, рјешења, закључке, и друга акта у складу са законом, те да се одлуком 

прописују мјере Владе, оснивају јавне службе и друге организације, даје сагласност или 

потврђују општи акти органа и организација, ако је таква сагласност или потврда 

предвиђена законом, обустављају од извршења акти министарстава, органа јединица 

локалне самоуправе, предузећа и других органа и организација које врше јавна 

овлашћења и уређују друга питања од значаја за обављање послова Владе (члан 43. ст. 

1. и 3).  

Надаље, Суд је у поступаку оцјењивања уставности и законитости оспорених 

одредаба Одлуке, имао у виду и одредбе члана 5. тачка н) Закона о храни (“Службени 

гласник Републике Српске” брoj 49/09), којим је прописано: службена контрола је 

контрола коју спроводе надлежни органи над хигијеном, квалитетом и здравственом 

исправношћу хране и хране за животиње ради утврђивања испуњености услова из 

прописа о храни, као и одредбе члана 35. овог закона, који је наведен као правни основ 

за доношење оспореног правилника и којим је прописано: да лабораторијска 

испитивања у области безбједности хране врше лабораторије акредитоване у складу са 

прописима о акредитацији и овлашћене од Министарства, уз прибављено мишљење 

Министарства здравља у складу са посебним прописима (став (1); да лабораторијске 

анализе узорака из члана 58. овог закона, узетих ради службене контроле хране, 

спроводе лабораторије овлашћене од Министарства (став (2); да надлежни инспектор 

узима и означава узорке на прописани начин тако да је обезбјеђена цјеловитост и 

подобност узорака за предвиђена лабораторијска испитивања и доставља узорке 

овлашћеној испитној лабораторији (став (3); да се средства за лабораторијска 

испитивања безбједности хране из  ст. 1. и 2. овог члана обезбјеђују из буџета јединице 

локалне самоуправе (став (4); да Министарство саставља листу испитних лабораторија 

у којој су означене врста лабораторија и врста анализа за које су оне овлашћене (став 

(5) и да се листа из става 5. овог члана објављује у »Службеном гласнику Републике 

Српске» (став (6). 

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је, у поступку 

оцјењивања уставности и законитости оспорене Одлуке о одређивању лабораторија за 

испитивање узорака узетих у сврху службених контрола хране (“Службени гласник 

Републике Српске” брoj 49/13), прије свега, утврдио да је Влада Републике Српске, 

наводећи у овој одлуци републичке институте које је одредило Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде за вршење испитивања узорака узетих у 

сврху службених контрола хране од стране надлежних инспектора, поступила супротно 

наведеном члану 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске. Наиме, очигледно је да 

Одлуком нису прописане никакве мјере Владе, нити је оснивана нека јавна служба или 

друга организација, а није дата ни сагласност или потврђен општи акта неког органа. 

Такво прописивање се, по оцјени Суда, не може сматрати потврђивањем акта 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о одређивању републичких 

института који ће вршити испитивање наведених узорака, јер, Законом о храни није 

предвиђена таква сагласност и потврда, односно имајући у виду садржај члана 35. 

Закона о храни, неспорна је надлежност овог министарства, да, поред осталог, саставља 
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листу испитних лабораторија у којој су означене врста лабораторија и врста анализа за 

које су оне овлашћене. С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да је Влада, доношењем 

оспорене одлуке из надлежности овог министарства, поступила супротно  наведеној 

законској одредби. Поред тога, како у конкретном случају нема доказа да се ради о 

доношењу одлуке из надлежности Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, а коју надлежно министарство није донијело, и чије недоношење би 

могло изазвати штетне посљедице по живот и здравље људи, животну средину, 

привреду или имовину, прописивање као у оспореној одлуци је, по оцјени Суда, 

супротно и одредби члана 4. став 2. Закона о Влади Републике Српске. Дакле, с 

обзиром на то да оспорено прописивање није посљедица коришћења наведеног 

овлашћења Владе из члана 4. став 2. Закона о Влади Републике Српске, те да оспорена 

одлука, у формалном и материјалном смислу, нема карактеристике акта проистеклог из 

овог законског овлашћења, Суд је оцијенио да ова одлука није у функцији извршавања 

закона, у смислу одредбе члана 90. тач. 3. и 4. Устава Републике Српске. 

 

Такође, Суд је одлучио да, због утврђене неуставности и незаконитости 

оспорене одлуке у цјелини, у овом поступку не оцјењује наводе предлагача о 

неуставности и незаконитости оспорених чланова I и III ове одлуке, у односу на 

наведене уставне и законске одредбе. 

    

Што се тиче констатације предлагача да је поступак јавне набавке услуга требао 

бити проведен на начин предвиђен Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине и 

приједлога да Суд утврди да оспорени чланови ове одлуке нису у складу са чланом 9. 

Закона о забрани конкуренције Босне и Херцеговине, Суд је утврдио да је, према члану 

115. Устава Републике Српске, Уставни суд надлежан да оцјењује законе које је 

усвојила Народна скупштина Републике Српске и друге прописе и опште акте донесене 

на основу закона усвојених на нивоу ентитета Републике Српске, тако да није надлежан 

да оцјењује усаглашеност подзаконских општих аката са законима донесеним од стране 

Босне и Херцеговине. 

Поводом захтјева предлагача којим тражи да му се накнаде трошкови овог 

поступка, Суд истиче да  учесници у поступку  пред Судом, у смислу одредбе члана 29. 

став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, сносе своје трошкове, те се, стога 

нису  стекли услови за утврђивање накнаде истих.     

 

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.  

 

Број: У-27/15                              ПРЕДСЈЕДНИК    

13. јул 2016. године                                                           УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман  
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Доношењем оспорене одлуке из надлежности министарства, Влада је 

поступила супротно релевантној законској одредби и уставном овлашћењу, јер 

донесени општи акт није у функцији извршавања закона.  
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Рјешење 

Број: У-28/15 од  7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

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

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

(''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 7. 

септембра 2016. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чланова 11. и 12. 

Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник 

Републике Српске” број 95/11). 

    

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Душко Ђерић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11. и 12. Закона 

о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 95/11). У иницијативи и допуни иницијативе наводи се да је оспореним 

законским одредбама нарушено право својине које је гарантовано чланом 56. Устава, 

затим начело равноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава, као и 

члан 54. Устава, према којем сви облици својине имају једнаку правну заштиту. Поред 

тога, давалац иницијативе сматра да је оспорено прописивање супротно и преамбули 

Устава Републике Српске, која садржи гаранције заштите људских права. У 

иницијативи се такође истиче да примјена предметних законских одредаба онемогућава 

враћање национализованих непокретности грађанима, те се износи став да ове 

непокретности не би смјеле бити предмет преноса, отуђивања или другог вида 

располагања до доношења прописа о реституцији. Образлажући овакав став, давалац 

иницијативе износи лични примјер у којем наводи да је насљедник ранијег власника 

некретнина које су биле предмет национализације и које до усвајања оспореног Закона 

о измјенама и допунама Закона о стварним правима нису могле бити прометоване док 

се не ријеши питање реституције, али да су се усвајањем оспорених законских рјешења 

стекли услови да Република располаже овим непокретностима и тако осујети његово 

право на враћање имовине која је одузета без накнаде. Поред тога, давалац иницијативе 

указује на то да су вјерским заједницама на подручју општине Бања Лука, као и 

физичким лицим у неким другим општинама, враћене национализоване непокретности, 

те у овој чињеници налази повреду начела равноправности и једнакости субјеката 

права, приликом примјене оспорених законских одредаба. Сходно наведеном, предлаже 

да Суд утврди да предметне одредбе Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе.  
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Оспореним чланом 11. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима (“Службени гласник Републике Српске” број 95/11), прописано је да се 

послије члана 349. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” 

бр. 124/08 и 58/09), додаје нови члан 349а. који гласи: 

 

"Обвезници реституције 

Члан 349а. 

 

(1) Носилац права својине који је то право стекао претварањем права управљања, 

коришћења или располагања на непокретностима у друштвеној, односно 

државној својини, на основу Закона, биће обвезник натуралне или новчане 

реституције на тим непокретностима у поступку реституције, уколико посебан 

закон о реституцији другачије не одреди. 

(2) У случају да је носилац права власништва из става 1. престао постојати у 

поступку стечаја, ликвидације или по другом правном основу, Република Српска 

биће обвезник натуралне или новчане реституције."  

 

Према оспореном члану 12. предметног закона, бришу се наслови и чланови 350, 

351, 352, 353. и 354. Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 124/08 и 58/09).  

 

У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба, Суд је имао у виду да је 

тач. 5, 6. и 18. 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, својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине, правни положај предузећа и других организација, као и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом. Надаље, у конкретном случају Суд је узео 

у обзир и одредбу члана 54. Устава, према којем сви облици својине имају једнаку 

правну заштиту, као и члана 58. став 1. којим је утврђено да се својинска права и 

обавезе над средствима у друштвеној својини и услови под којима се та средства 

преносе у друге облике својине уређују законом.  

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, а имајући у виду чињеницу да су 

усљед друштвено-економских промјена наступиле и промјене у својинскоправним 

односима, Законом о стварним правима су, у контексту новонасталих односа у овој 

области, на цјеловит начин уређени стицање, коришћење, располагање, заштита, 

ограничења и престанак права својине, других стварних права и државине. Тако су, 

поред осталог, овим законом регулисани услови и поступак за промет и располагање 

непокретностима у својини Републике, те је оспореним одредбама Закона прописано да 

су носиоци права својине која је стечена претварањем права управљања, коришћења 

или располагања на непокретностима у друштвеној, односно државној својини, 

обвезници реституције на тим непокретностима. У вези с тим, брисане су одредбе 

основног текста овог закона које се односе на забрану располагања пољопривредним и 

другим земљиштем у друштвеној својини, које је прибављено на основу ранијих 

прописа о аграрној реформи, национализацији, експропријацији и конфискацији у 

периоду након Другог свјетског рата и за вријеме социјалистичког друштвеног 

уређења.    

 

Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да прописивањем из 

оспорених чланова 11. и 12. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, 
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није дошло до повреде уставних гаранција на које указује давалац иницијативе, 

односно да је овакво нормирање извршено у оквиру уставних овлашћења законодавца 

из тачке 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава Републике Српске, према којој Република уређује и обезбјеђује својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине. Законодавац, дакле, сагласно овим 

уставним овлашћењима, а у складу са утврђеним уставним принципима, уређује 

стицање и престанак права својине, као и промјене својинских односа. Поред тога, Суд 

је цијенио и чињеницу да Устав Републике Српске изричито не утврђује право на 

враћање одузете имовине, већ генерално, на општи начин пружа заштиту имовинских 

права грађана. Сходно наведеном, а имајући у виду све аспекте настале својинске 

трансформације – извршено претварање права управљања, коришћења и располагања 

на непокретностима у друштвеној, односно државној својини у право својине, 

оспореним одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, које 

су сврстане у прелазне одредбе, уређено је и питање обвезника реституције на 

напокретностима које су обухваћене овим нормама. Предметно нормирање, по оцјени 

Суда, не доводи у питање имовинска права лица која имају потенцијални правни 

интерес на реституцију, односно враћање непокретности које су одузете по ранијим 

прописима или плаћање новчане накнаде за исте, већ напротив, обезбјеђује заштиту 

њихових имовинских права, као и принципа правне сигурности. Наиме, оспореном 

одредбом члана 11. предметног закона, јасно су дефинисани субјекти који ће бити 

обвезници натуралне или новчане реституције на предметним непокретностима, због 

чега су, по оцјени Суда, неосновани наводи иницијатора да је оваквим прописивањем 

онемогућено враћање национализованих непокретности, те да се тиме задире у Уставом 

гарантована имовинска права грађана. Суд сматра да давање могућности преноса права 

на непокретностима на које се односе оспорени чланови 11. и 12. предметног закона, не 

представља истовремено и повреду имовинских права лица која имају потенцијални 

правни интерес на реституцију тих непокретности, јер је законодавац јасно дефинисао 

обвезнике враћања када буду донесени релевантни прописи у том смислу. Који вид 

реституције ће бити могуће остварити када се за то стекну услови – натуралну или 

новчану, у зависности је од конкретних околности у сваком појединачном случају, на 

шта законодавац не може утицати. Коначно, начин на који су уређени предметни 

правни односи је, по мишљењу Суда,  одраз опредјељења и цјелисходне процјене 

законодавца, односно законодавне политике у регулисању ове материје, чија оцјена, 

према члану 115. Устава, није у домену уставносудске контроле.  

 

Поред тога, у погледу навода иницијативе о повреди принципа равноправности и 

једнакости из члана 10. Устава приликом примјене оспорених одредаба у пракси, Суд 

указује на то да оцјена примјене законских норми, сходно члану 115. Устава, није у 

оквиру његове надлежности. Исто тако, овај суд не може оцјењивати сагласност 

оспорених законских норми са преамбулом Устава, с обзиром на чињеницу да 

преамбула представља уводни дио Устава који нема нормативно дејство.   

 

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 чланова 11. и 12. 

Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка.  

 

 

 



221 

 

 

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-28/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд сматра да давање могућности преноса права на непокретностима 

не представља истовремено и повреду имовинских права лица која имају потенцијални 

правни интерес на реституцију тих непокретности, јер је законодавац јасно 

дефинисао обвезнике враћања када буду донесени релевантни прописи у том смислу. 
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Рјешење 

Број: У-30/15 од  7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

 

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

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

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 7. 

септембра 2016. године,  д о н и о  је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 8. став 1. 

тачка 1) Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 52/14) и члана 4. став 1. тачке 1) и 3), те став 2. 

истог члана Закона о посебном доприносу за солидарност („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 52/14 и 42/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

       

Зоран М. Стокић из Добоја, дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 8. став 1. 

тачка 1) Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 52/14) (погрешно означен као Закон о солидарности за 

обнову Републике Српске), те члана 4. став 1. тач. 1) и 3) и став 2. истог члана Закона о 

посебном доприносу за солидарност („Службени гласник Републике Српске“ број 

52/14). Давалац иницијативе сматра да оспорени чланови закона не прописују на 

правичан начин плаћање доприноса, јер обавези издвајања посебног доприноса за 

солидарност подвргавају и грађане Републике Српске који су и сами претрпјели 

директну штету од поплава из маја 2014. године. Сматрајући да су на овај начин 

повријеђена права грађана зајемчена чланом 10. Устава, давалац иницијативе предлаже 

да Суд оцијени уставности оспорених законских одредаба.  

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе.  

 

Оспореним чланом 8. став 1. тачка 1) Закона о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14), прописано је да 

се средства за финансирање обнове Републике, односно санације штете изазване 

поплавама у мају 2014. године обезбјеђују из посебног доприноса за солидарност. 

 

Оспореним чланом 4. став 1. тач. 1) и 3) Закона о посебном доприносу за 

солидарност („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/14 и 42/15) прописано је да 

су обвезници посебног доприноса за солидарност физичка лица која остварују доходак 

од личних примања, а који су обвезници пореза на доходак у смислу одредаба Закона о 

порезу на доходак, те исплатиоци дохотка од личних примања, док је оспореним ставом 
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2. овог члана утврђено да је основица посебног доприноса за солидарност за обвезнике 

из става 1. тач. 1) и 3) овог члана, нето доходак од личних примања. 

У поступку оцјењивања уставности оспорених закона Суд је имао у виду да је, 

према члану 63. Устава, обавеза плаћања пореза и других даџбина општа и да се 

утврђује према економској снази обвезника, те да у складу са одредбама тач. 6. и 18. 

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

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Надаље, према члану 61. Устава, Република јемчи минимум социјалне 

сигурности грађана и обезбјеђује функционисање јавних служби, у складу са законом, 

док је чланом 46. Устава утврђено да је свако дужан да другом пружи помоћ у невољи и 

да учествује у отклањању опште опасности. Поред тога, чланом 70. став 2. Устава 

прописано је да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте. 

Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама члана 10. Устава Републике Српске, у 

односу на које давалац иницијативе оспорава одредбе предметних 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 и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. 

 

Надаље, Суд је имао у виду да се Законом о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) уређује 

оснивање, статус, дјелатност, организација Фонда солидарности за обнову Републике 

Српске, извори средстава,  успостављање Јединственог регистра штета, начин санације 

штете, као и вријеме важења овог закона (члан 1); да је циљ овог закона обнова 

Републике Српске након поплава у Републици у мају 2014. године (члан 2); да обнова 

Републике Српске  подразумијева санацију штете изазване поплавама у мају 2014. 

године, док се штетом, у смислу овог закона, сматра директна материјална штета на 

стамбеним објектима, привредним објектима, енергетским објектима, пољопривредним 

објектима, опреми, механизацији, усјевима и засадима,  сточном фонду, саобраћајној 

инфраструктури, објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и 

хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција изазвана поплавама у 

Републици у мају 2014. године (члан 3); да се Законом оснива Фонд, чији је оснивач 

Република, док права и одговорности оснивача из става 1. овог члана врши Влада, а 

Фонд има својство правног лица са јавним овлашћењима (члан 5. ст. 1, 2. и 3); да су 

надлежности Фонда успостављање и вођење Јединственог регистра штета, као и 

управљање и располагање намјенским средствима за обнову Републике (члан 7);  

 

Такође, Суд је узео у обзир да се Законом о посебном доприносу за солидарност 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/14 и 42/15) уређује посебан допринос за 

солидарност, обвезници, основица, начин обрачунавања, пријављивања, плаћања и 

наплате посебног доприноса за солидарност (члан 1); да је циљ овог закона 

обезбјеђивање дијела средстава за ублажавање посљедица поплава у Републици 

Српској у мају 2014. године (члан 2); да посебан допринос за солидарност представља 

намјенска средства која се обезбјеђују из нето дохотка од личних примања физичких 

лица, исплаћених пензија и средстава исплатиоца дохотка, а која се  користе за 

санирање штете од поплава у Републици Српској у мају 2014. године (члан 3); да је овај 

закон ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и остао на снази до 31. маја 2015. године, док су одредбе чланова 

3,4, 6. и 7. овог закона ступиле на снагу 1. јуна 2014. године (члан 11). Суд је, исто тако, 
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узео у обзир и да је тачком 1. Одлуке број 01-877/14 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 52/14) Народне скупштине Републике Српске, утврђено да одредба члана 

11. став 2. овог закона има општи интерес за Републику Српску.  

 

Имајући у виду наведене одредбе Устава и закона, Суд је утврдио да су 

оспорени члан  8. став 1. тачка 1) Закона о Фонду солидарности за обнову Републике 

Српске, те члан 4. став 1. тач. 1) и 3) и став 2. истог члана Закона о посебном доприносу 

за солидарност, у сагласности са Уставом Републике Српске.   

 

Наиме, повјеравајући Фонду солидарности вршење дјелатности од јавног 

интереса која, поред другог, подразумијева управљање и располагање намјенским 

средствима за обнову Републике, законодавац је, у складу са својим надлежностима, 

уредио и изворе прикупљања ових средства. Имајући у виду постојање општег 

интереса за активност Фонда, као и да Устав, у смислу члана 63, не познаје ограничења 

у погледу прописивања појединих врста давања, односно доприноса, Суд је утврдио да 

је законодавац, прописујући посебан допринос за солидарност као један од конкретних 

извора финансирања обнове (члан 8. став 1. тачка 1) Закона о Фонду солидарности за 

обнову Републике Српске), поступао сагласно уставној обавези Републике да јемчи 

минимум социјалне сигурности грађана, те уређује и обезбјеђује својинске и 

облигационе односе. Суд није посебно разматрао наводе који се тичу неусаглашености 

члана 8. став 1. тачка 1) овог закона са чланом 10. Устава, јер се оспорено нормирање 

не може довести у контекст принципа зајемчених тим чланом Устава.  

Надаље, сходно начелу из члана 63. Устава, обавеза плаћања пореза и других 

даџбина је општа, а утврђује се сразмјерно економској снази обвезника, из чега 

произлази да уставно јемство равноправности, у овом контексту, подразумијева да 

сваки грађанин, у складу са економским могућностима, буде на једнак начин обавезан 

по питању јавних давања. Будући да Устав не садржи ограничења у погледу 

реализације начела из члана 63. Устава, прописивање врсте доприноса те круга 

обвезника, односно прописивање евентуалних погодности и олакшица, као и начина 

утврђивања обрачунске основице, ствар је цјелисходне процјене законодавца, чију 

оправданост, сходно члану 115. Устава, овај суд није надлежан да цијени. Имајући у 

виду изложено Суд је утврдио да законодавац није изашао ван граница својих 

овлашћења када је, прописујући на начин као оспореним чланом 4. став 1. тач. 1) и 3) и 

став 2. овог члана Закона, као обвезнике посебног доприноса за солидарност, посредно, 

предвидио и лица која су претрпјела штете у поплавама из маја 2014. године. 

 

С обзиром на чињеницу да је Закон о посебном доприносу за солидарност 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр бр. 52/14 и 42/15) престао да важи 31. маја 

2015. године, а на основу одлуке Суда број У-63/14, Суд је уставност оспорених 

одредаба оцијенио у вријеме њиховог важења.  

 

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.  
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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-30/15                                   ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да Устав не познаје ограничења у погледу прописивања 

појединих врста давања, односно доприноса, Уставни суд је утврдио да је 

законодавац, прописујући посебан допринос за солидарност, као један од 

конкретних извора финансирања обнове, поступао сагласно уставној обавези 

Републике да јемчи минимум социјалне сигурности грађана, те уређује и обезбјеђује 

својинске и облигационе односе. Прописивање врсте доприноса и круга обвезника, 

односно прописивање евентуалних погодности и олакшица, као и начина 

утврђивања обрачунске основице ствар је цјелисходне процјене законодавца, чију 

оправданост Уставни суд није надлежан да цијени. 
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Рјешење 

Број: У-45/15 од  7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

 

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

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

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

одржаној 7. септембра 2016. године,  д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 20. тачка ђ), члана 43. ст. 1. и 2. тачка з), члана 46, члана 215. 

став 1. и чл. 216. и 224. Закона о кривичном поступку („Службени гласник 

Републике Српске” бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 

92/09). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење „Центар за хуману политику” из Добоја дало је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 

20. ђ), члана  43. ст. 1. и 2. з), члана 46, члана 223. став 1. и чл. 224. и 232. Закона о 

кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске” бр. 50/03, 111/04, 115/04, 

29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09, 92/09 и 100/09 – пречишћени текст), а који 

чланови одговарају члану 20. тачка ђ), члану 43. ст. 1. и 2. тачка з), члану 46, члану 215. 

став 1. и чл. 216. и 224. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике 

Српске” бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09). У 

иницијативи се истиче да су оспорене одредбе Закона у супротности са чланом 16. 

Устава Републике Српске јер онемогућавају оштећеним лицима да по приватној тужби 

покрену кривични поступак, те се предлаже да Суд обавеже законодавца да, у том 

смислу, допуни овај закон.  

 

Одредбом члана 115. став 1. Устава Републике Српске, који је допуњен тачком 2. 

Амандмана XLII, прописано је да Уставни суд може оцјењивати уставност закона и 

уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од 

престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године. 

 

Имајући у виду наведену уставну одредбу, Суд је утврдио да је чланом 430. 

Закона о кривичном поступку који је објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске” бр. 53/12, од 11. јуна 2012. године, прописано да исти ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања, као и да је чланом 429. овог Закона прописано да његовим 

ступањем на снагу престају да важе, између осталог, Закон о кривичном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске” бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 

55/09, 80/09, 88/09 и 92/09) и Закон о кривичном поступку – Пречишћени текст 

(„Службени гласник Републике Српске” број 100/09).  

 

Како из наведеног произлази да је оспорени акт престао да важи 19. јуна 2012. 

године, а иницијатива је дата овом суду 30. јула 2015. године, то је Суд, имајући у виду 

напријед наведене одредбе Устава, те одредбу члана 37. став 1. тачка б) Закона о 



227 

 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 

92/12) према којој Суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка оцјене 

уставности када утврди да је иницијатива поднесена по истеку године дана од дана 

престанка важења акта чија се уставност, односно законитост оспорава, одлучио да не 

прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности оспорених 

чланова Закона, јер је од престанка важења тог акта до подношења иницијативе 

протекло више од једне године. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-45/15                               ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                  УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости општег акта када утврди да је 

иницијатива поднесена по истеку године дана од дана престанка важења акта 

чија се уставност, односно законитост оспорава. 
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Одлука 

Број: У-50/15 од  7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

 

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

члана 40. став 5. и 60. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 7. 

септембра 2016. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 48а. Правилника о начину оснивања и одржавања 

катастра непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/14, 25/14 и 31/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске, 

Законом о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске” број 6/12) и Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Голијан из Хан Пијеска дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 48а. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 

непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14, 

25/14 и 31/15), који је донио директор Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове. У иницијативи се наводи да оспорени члан 48а. предметног 

правилника није у сагласности са чланом 129. Закона о општем управном поступку, те 

чланом 75. став 1. и чл. 79, 80, 83, 86. и 87. Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске. Давалац иницијативе сматра да доносилац правилника није био овлашћен да 

унапријед прописује случајеве у којима ће Комисија спроводити скраћени управни 

поступак, јер је интенција члана 129. Закона о општем управном поступку да 

поступајући орган у сваком појединачном случају цијени да ли постоје услови да се 

ствар ријеши у скраћеном поступку, те додаје да овакво овлашћење доносиоца не 

произлази ни из става 3. овог члана Закона. Оспорена одредба омогућује доношење 

рјешења о утврђивању права на непокретностима без излагања на јавни увид података о 

истима, што је супротно прописивању из члана 75. став 1, као и чл. 79, 81, 83, 85. и 86.  

Закона о премјеру и катастру Републике Српске. Поред тога, истиче се да је нормирање 

према коме се жалба на рјешење Комисије донесено у скраћеном поступку, може 

изјавити Комисији, умјесто Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне 

послове, супротно члану 87. истог закона. Надаље, оспореним прописивањем 

спријечена су трећа лица да учествују у поступку успоставе, јер уколико лица уписана 

у привремени лист непокретности не изјаве жалбу, поступак излагања података на 

јавни увид се неће ни проводити.  

 

У одговору на иницијативу који је у име Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове доставио в.д. замјеник директора, појашњава се да се 

рјешавање по скраћеном поступку проводи уколико се стање ствари може установити 

на основу службених података којима орган располаже, а да при том није потребно 
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саслушавање странака ради заштите њихових права и правних интереса, као и да се у 

овом случајевима, по правилу, ради о поступцима покренутим по службеној дужности 

у којима се не рјешавају спорни имовинско-правни односи и у којима се рјешава у 

корист странке. Надаље се истиче да је супсидијарна примјена члана 129. Закона о 

општем управном поступку заснована како на Закону о премјеру и катастру Републике 

Српске, тако и на  члановима 171. и 189. те Закону о републичкој управи којим је 

утврђена надлежност Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове за 

вођење јавих евиденција о непокретностима, правима на непокретностима и носиоцима 

тих права, због чега подаци из истих имају карактер службених. Такође се наводи да се 

јавно оглашавање врши и у случају провођења скраћеног поступка те сва трећа лица 

која имају правни интерес, могу узети учешће у поступку. С озиром на изложено 

предлаже се да Суд обустави предметни поступак. 

 

Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14, 25/14 и 31/14) донесен је на 

основу члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске” број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12).  

 

Оспореним чланом 48а. овог правилника прописано је да Комисија спроводи 

скраћени поступак у складу са Законом о општем управном поступку у случају да се у 

поступку излагања утврди: да су подаци о непокретностима уписани у земљишној 

књизи преузети из катастарског операта, а у катастарском операту су утврђени у 

поступку оснивања катастра некретнина у складу са одредбама Закона о премјеру 

икатастру некретнина („Службени гласник Републике Српске” бр. 19/96 и 15/00) и 

Закона о премјеру и катастру некретнина („Службени лист СР БиХ” бр. 22/84, 12/87, 

26/90 и 36/90); да су подаци у земљишној књизи и катастарском операту идентични, и 

то подаци о бројевима парцела, површинама парцела и носиоцима права својине у 

земљишној књизи и посједницима у катастарском операту; да су подаци у земљишној 

књизи и катастарском операту идентични, осим података о бројевима парцела у случају 

када парцела по новом премјеру одговара у цијелости по површини и облику парцели 

по старом премјеру, без обзира на то што су бројеви парцела различити; да за одређене 

непокретности не постоји земљишна књига, а постоји катастар непокретности 

успостављен на основу премјера у Гаус–Кригеровој пројекцији и гдје је посједник 

уписан у складу са ваљаним правним основом или да је непокретност уписана у књигу 

уложених уговора (став 1. тач. а), б), в), г), д). Комисија доноси рјешење и доставља га 

лицима уписаним у привремени лист непокретности, који је саставни дио тог рјешења, 

док је у случају из става 1. тачка г) овог члана, Комисија обавезна да рјешење достави 

Правобранилаштву Републике Српске (ст. 2. и 3). Против рјешења из става 2. овог 

члана може се изјавити жалба Комисији у року од 15 дана од дана достављања, док у 

случају из става 4. овог члана, Комисија обавезно спроводи посебан испитни поступак 

у складу са одредбама Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске” број 6/12) и одредбама овог правилника, те на основу 

утврђеног чињеничног стања у том поступку доноси ново рјешење (ст. 4. и 5). 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одребе Правилника 

Суд је имао у виду одредбе Устава Републике Српске којима је утврђено: да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да  Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
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својине, коришћење простора и политику и мјере за усмјеравање развоја, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом (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 1); 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). 

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о премјеру и катастру 

Републике Српске су уређени управни и стручни послови који се односе на премјер 

Републике Српске, катастар непокретности, као јавни регистар о непокретностима и 

стварним правима на њима, затим катастар водова, основне геодетске радове, адресни 

регистар, топографско-географску дјелатност, Геоинформациони систем Републичке 

управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и друга питања од 

значаја за уређење ове области. Тако је, поред осталог, овим законом уређено излагање 

на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима (чл. 

75. до 89), као и упис у катастар непокрености (чл. 90. до 108). Према члану 93. став 1. 

тачка а) овог закона, на непокретностима се уписује право својине, док је чланом 94. 

прописано да се права на непокретностима из члана 94. успостављају на начин и у 

поступку регулисаним овим законом. Поред тога, чланом 7. истог закона је одређено да 

се за рјешавање појединих питања уписа стварних права која нису уређена овим 

законом примјењују одредбе закона којим се уређују својина и друга стварна права, а 

да се за рјешавање питања поступка која нису уређена овим законом примјењују 

одредбе закона којим се уређује парнични, ванпарнички поступак, општи управни 

поступак и управни спор. Уређујући питање доношења подзаконских аката за 

провођење овог закона, законодавац је дао овлашћење директору Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове да прописује техничке нормативе, методе и 

начин рада код оснивања, обнове и одржавања катастра непокрености и других 

катастарских евиденција о непокретностима (члан 179. тачка ж)), који је и означен као 

правни основ за доношење оспореног правилника.   

 

Приликом разматрања оспорене одредбе Суд је, такође, узео у обзир да је у 

глави IX Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске” 

бр. 13/02, 87/07 и 50/10) регулисан поступак до доношења рјешења, те је, између 

осталог, утврђено: да се прије доношења решења утврђују све одлучне чињенице и 

околности које су од значаја за доношење рјешења и странкама омогућује да остваре и 

заштите своја права и правне интересе, као и да се чињенице и околности из става 1. 

овог члана утврђују у скраћеном поступку (члан 129.) или у посебном испитном 

поступку (члан 130.) (члан 123); да орган може по скраћеном поступку рјешити ствар: 

ако је странка у свом захтјеву навела чињенице или поднијела доказе на основу којих се 

може утврдити стање ствари, или ако се то стање може утврдити на основу 

општепознатих чињеница или чињеница које су органу познате; ако се стање ствари 

може утврдити на основу службених података којима орган располаже а није потребно 

посебно саслушање странке ради заштите њених права, односно правних интереса; ако 

је прописом предвиђено да се управна ствар може рјешити на подлози чињеница или 

околности које нису потпуно утврђене или се доказима само посредно утврђују, па су 

чињенице или околности учињене вјероватним, а из свих околности произлази да се 

захтјеву странке има удовољити; ако се ради о предузимању хитних мјера у јавном 

интересу које се не могу одлагати, а чињенице на којима рјешење треба да буде 

засновано су утврђене или бар учињене вјероватним (члан 129); да се посебан испитни 

поступак спроводи кад је то потребно ради утврђивања чињеница и околности које су 
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значајне за рјешавање ствари или ради давања странкама могућности да остваре и 

заштите своја права и правне интересе, док ток испитног поступка одређује, према 

околностима појединог случаја службено лице, у складу са одредабама овог закона и 

других прописа који се односе на управну ствар о којој се ради (ст. 1. и 2); у границама 

из става 1. и 2. овог члана службено лице: одређује које радње у поступку треба 

извршити и издаје наређења за њихово извршење, одређује ред којим ће се поједине 

радње извршити и рокове у којима ће се извршити ако нису прописани законом, 

одређује усмену расправу и саслушања, као и све што је потребно за њихово 

одржавање, одлучује који ће се докази извести, којим доказним средствима, те о свим 

предлозима и изјавама, те службено лице одлучује да ли ће се расправљање и 

доказивање вршити одвојено о појединим питањима или заједно за сва питања (члан 

130). 

 

Надаље, Суд имао у виду да је чланом 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 

15/16 и 57/16) прописано да је Републичка управа дио извршне власти Републике 

Српске која врши послове у оквиру права и дужности Републике, док је његовим 

чланом 12. утврђено да послове управе обављају министарства, републичке управе и 

републичке управне организације. Поред овога, у члану 33. овог закона, утврђено је да 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, између осталог, обавља 

управне и стручне послове који се односе на: послове премјера, оснивање и обнову 

катастра непокретности, праћење и обезбјеђивање ажурности катастра непокретности, 

својинскоправне и друге стварноправне односе на непокретностима у својини носилаца 

јавног права, имовинско-правне односе на земљишту и зградама, те вођење евиденција 

о непокретностима и правима на непокретностима. Такође, чланом 69. ст. 1. и 2. истог 

закона прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и друге 

опште акте, а да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, 

те да према члану 89. став 2. истог закона, директор самосталне управе доноси прописе 

из њеног дјелокруга уз сагласност Владе.  

 

Суд је констатовао да се термин Комисија, у контексту оспореног акта, односи 

на Комисију за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права 

на непокретностима. 

 

Узимајући у обзир наведене законске одредбе Суд је утврдио да је директор 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове био овлашћен да донесе 

оспорени правилник којим су, са циљем провођења Закона о катастру и премјеру 

Републике Српске, разрађене одредбе овог закона које се односе на начин и методе 

оснивања, обнове и одржавања катастра непокрености. Међутим, према оцјени Суда, 

прописивањем као у оспореној одредби члана 48а. предметног правилника, доносилац 

је изашао ван својих законских и уставних оквира, јер је регулисао област легислативне 

материје. Није спорно да је у члану 7. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

предвиђена могућност примјене, између осталог, и одредаба закона којим се уређује 

општи управни поступак, али само за рјешавање питања поступка која нису уређена 

овим законом. Такво законско одређење има подлогу у одредби члана 3. Закона о 

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

50/10) којом се прописује да се у правним областима за које је законом прописан 

посебан поступак, поступа по одредбама тог закона, уз услов да те одредбе морају бити 

у сагласности са основним начелима утврђеним у Закону о општем управном поступку. 

По мишљењу Суда, Закон о премјеру и катастру Републике Српске, као посебан закон, 
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на недвосмислен начин нормирао је све сегменте процедура неопходних за оснивање 

катастра непокретности. Законом утврђени поступак успоставе катастра непокретности 

резултат је законодавне политике која је, с обзиром на друштвени значај предметних 

евиденција, предвидјела провођење посебног управног поступка цијенећи да је одређни 

квантум процесних радњи најбољи јемац оптималне заштите приватног и јавног 

интереса. Како у конкретном случају Закон прописује сложене процедуре за успоставу 

катастра непокретности, то је, према оцјени Суда, прописивањем да је предметни 

катастар могуће успоставити и у различитом, скраћеном управном поступку, доносилац 

оспореног акта поступао супротно члану 7. Закона о премјеру  и катастру Републике 

Српске, као и супротно овлашћењима која су му повјерена чланом 179. тачка ж) овог 

закона. Оспореним чланом 48а. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 

непокретности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/14, 

25/14 и 31/15) не разрађују се поједине одредбе закона у складу са  чланом 69. став 2. 

Закона о Републичкој управи, због чега, супротно принципу уставности и законитости, 

исти нема основ у релевантним законским прописима. С обзиром да оспорено 

прописивање не произлази из норми садржаних у вишем правном акту тј. није у 

функцији извршења законске материје већ у исту интервенише, Суд је утврдио да је 

нормирајући као у члану 48а. Правилника, директор Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове поступао супротно зајемченом начелу владавине права из 

члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, начелу подјеле власти из члана 5. став 1. алинеја 7. 

Устава и члана 69. Устава, као и начелу уставности и законитости из члана 108. Устава.  

 

Према становишту Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости оспореног члана 48а, разматрање навода иницијатора о несагласности 

истог са чланом 75. став 1, те чл. 79, 81, 83, 85, 86. и 87. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске и чланом 129. Закона о општем управном поступку, није од значаја 

за одлучење у овој уставноправној ствари. 

 

С обзиром да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено, те 

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

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

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

рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног 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-50/15                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                   УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                    Мр Џерард Селман  
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С обзиром да оспорено прописивање не произлази из норми садржаних у 

вишем правном акту, тј. није у функцији извршења законске материје већ у исту 

интервенише, Уставни суд је утврдио да је доносилац подзаконског општег акта 

поступао супротно зајемченом начелу владавине права, начелу подјеле власти, као 

и начелу уставности и законитости. 
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Рјешење 

Број: У-51/15 од  7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

 

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

члана 42. став 1. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 7. 

септембра 2016. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 49. Правилника о праву на медицинска средства („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12, 59/14, 94/14 и 100/14). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Цвјетин Благојевић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Правилника о праву на 

медицинска средства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 59/14, 94/14 и 

100/14). Из садржине иницијативе и њене допуне произлази да је оспорена одредба 

члана 49. овог правилника у супротности са одредбама члана 37. и 48. став 1. Устава 

Републике Српске. Давалац иницијативе не наводи уставно-правне разлоге оспоравања 

наведене одредбе Правилника већ истиче да је од Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске добио обавјештење да има право на израду само једне тоталне 

протезе на терет средстава Фонда, иако је  захтијевао да му се на терет средстава Фонда 

одобри замјена обе зубне протезе будући да су постојеће, које су израђене 2009. године, 

дотрајале и неупотребљиве. Имајући у виду његову потребу да замијени обе зубне 

протезе давалац иницијативе сматра да је ограничен у остваривању својих Уставом 

зајамчених права због чега предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Правилника 

нису у сагласности са Уставом. 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је, Рјешењем број У-51/15 од 25. новембра 

2015. године покренуо поступак за оцјену уставности и законитости члана 49. 

Правилника о праву на медицинска средства („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 114/12, 59/14, 94/14 и 100/14). 

У одговору доносиоца оспореног акта наводи се, поред осталог, да је, сагласно 

одредби члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 106/09), Фонд здравственог осигурања Републике Српске у поступку 

доношења Правилника, чија одредба је оспорена, добио сагласност Министарства 

здравља и социјалне заштите Републике Српске. Уз то, доносилац акта наводи да је 

Правилник, којим се дефинише садржај и обим права на медицинско средство, донесен 

на основу овлашћења из Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој 

заштити, те указују на обавезу Управног одбора Фонда да приликом распоређивања 

финансијских средстава у текућој години првенствено обезбиједи средства за 

здравствене приоритете, примарну здравствену заштиту и основни пакет здравствене 

заштите, а што је, како се наводи, предметним правилником Управни одбор и 

обезбиједио. Поред тога, у одговору су оспорени наводи даваоца иницијативе да је 
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оспореним нормирањем лишен права на здравствену заштиту, те наглашава да је Фонд 

обезбиједио да ово осигурано лице прописани садржај и обим права оствари под 

једнаким условима као и друга осигурана лица која испуњавају прописане услове, и у 

вези с тим напомињу да се у конкретном случају ради о помагалу, односно 

медицинском средству чијим се коришћењем осигурана лица не лијече, већ им се 

побољшава квалитет живота.  

Правилник о праву на медицинска средства („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 114/12, 59/14, 94/14 и 100/14) донио је Управни одбор Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске на основу чланова 20. и 49. Закона о здравственом 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 

17/08, 1/09 и 106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ број 106/09), те члана 17. Статута Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/04, 19/05, 

63/08, 64/09, 105/09 и 119/11). Оспореним чланом 49. овог правилника прописано је да 

право на покретну зубну протезу подразумијева тоталну зубну протезу израђену од 

акрилата (став 1), као и  да право на зубну протезу из става 1. овог члана има осигурано 

лице изнад 65 година живота, и иста се одобрава трајно (став 2).  

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које се оспорава члан 49. 

наведеног правилника, утврђено да свако има право на заштиту здравља, да је 

зајамчено право на здравствену заштиту, у складу са законом, те да дјеца, труднице и 

стара лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица под 

условом утврђеним законом (члан 37), као и да се права и слободе зајамчени овим 

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

Другим одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

основаности навода даваоца иницијативе утврђено је: да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки  пред законом и уживају 

исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), те да 

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, здравство (тачка 12. Амандмана XXXII 

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

Суд је, такође, имао у виду Закон о здравственом осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) 

којим се уређује  систем обавезног и проширеног здравственог осигурања, права из 

осигурања, начин остваривања права и начела приватног здравственог осигурања. 

Овим законом је, између осталог, прописано да је право из здравственог осигурања и 

право на здравствену заштиту (члан 3. став 1. алинеја 1), да сва осигурана лица имају 

једнака права на здравствену заштиту (члан 8), да здравствена заштита обухвата, поред 

осталог, протезе, ортопедска и друга помагала, помоћне и санитарне справе, стомато-

протетску помоћ и стоматолошке материјале (члан 19. тачка 7), да обим, садржај и 

начин остваривања здравствене заштите из претходног члана утврђује Фонд, уз 

мишљење министарства надлежног за послове здравља (члан 20), те да је при 

распоређивању средстава Фонда у текућој години управни одбор Фонда дужан да 

првествено обезбиједи средства за здравствене приоритете, примарну здравствену 

заштиту и основни пакет здравствене заштите (члан 56).  
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Уз то, Суд је имао у виду Закон о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) којим се, поред осталог, уређује обезбјеђење 

здравствене заштите, начела здравствене заштите, као и  права и обавезе грађана и 

пацијената у остваривању здравствене заштите (члан 1). Овим законом је, и то чланом 

2. став 1. прописано да је здравствена заштита скуп услуга и активности за 

унапређивање и очување здравља људи, спречавање обољења и повреда, раног 

откривања обољења, благовремено лијечење и рехабилитација, а чланом 8. да се на 

нивоу Републике обезбјеђује здравствена заштита под једнаким условима, 

популационим и нозолошким групама од посебног социјално-медицинског значаја 

(став 1), да здравствена заштита из става 1. овог члана обухвата, поред осталих, лица 

старија од 65 година живота (став 2.тачка в), као и да се обим, садржај и начин 

остваривања здравствене заштите утврђује у складу са законом који уређује област 

здравственог осигурања (став 3.). Поред тога, чланом 11. Закона је прописано да се 

здравствена заштита грађана спроводи на начелима једнакости, доступности, 

свеобухватности, континуитета и координације (став 1), те да се здравствена заштита 

остварује без дискриминације по било ком основу (став 2), да једнакост у здравственој 

заштити подразумијева да грађани са истим здравственим потребама остварују исти 

ниво здравствене заштите, а грађани са различитим здравственим потребама остварују 

различит ниво здравствене заштите, у складу с одредбама овог закона и других прописа 

који регулишу ову област (члан 12), као и да се свеобухватност здравствене заштите на 

примарном нивоу остварује пружањем здравствених услуга грађанима, без обзира на 

пол, године и болест (члан 14). 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да наводи даваоца иницијативе о 

повреди члана 37. и 48. став 1. Устава Републике Српске нису основани. Наиме, из 

наведених уставних и законских одредаба произлази да је Република надлежна за 

уређење и обезбјеђење система у области здравства и да се здравствено осигурање 

уређује законом. Исто тако, да право на здравствену заштиту која се обезбјеђује у 

оквиру обавезног здравственог осигурања подразумијева, поред осталог, и право на 

медицинска средства која се обезбјеђују из обавезног здравственог осигурања, те да је 

Фонд здравственог осигурања Републике Српске овлашћен да својим општим актом 

утврди обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите која се обезбјеђује  

осигураним лицима, уз обавезу да у складу са расположивим финансијским средствима, 

свим осигураним лицима обезбиједи исти садржај и обим права.  

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да оспореним чланом 49. Правилника 

није сужен законом прописани обим и садржина права на здравствену заштиту већ, 

напротив, да се на начин на који је оспореним чланом прописано право на зубну 

протезу као медицинско средство у потпуности остварује Законом утврђена садржина 

појма здравствене заштите, а у складу са циљем законских гаранција да одређене 

категорије осигураника могу да остваре потребну здравствену заштиту на терет 

средстава здравственог осигурања и то на начелима солидарности и узајамности, као и 

економичности и ефикасности, сагласно којима се остварују сва права из обавезног 

здравственог осигурања, како би сва лица којима ова права припадају могла да их 

остваре и у условима ограничених средстава. 

Уз то, оспорена одредба Правилника, по оцјени Суда, није у несагласности ни са 

чланом 48. став 1. Устава, јер се не може ни довести у међусобну правну везу у 

конкретној ситуацији.  
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На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву 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-51/15                                ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                 УСТАВНОГ СУДА 

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Оспореном одредбом подзаконског општег акта није сужен законом 

прописани обим и садржина права на здравствену заштиту, јер се право на 

медицинско средство у потпуности остварује у оквиру Законом утврђене 

садржине, са циљем да одређене категорије осигураника могу да остваре потребну 

здравствену заштиту на терет средстава здравственог осигурања на начелима 

солидарности и узајамности, као и економичности и ефикасности, како би сва 

лица којима ова права припадају могла да их остваре и у условима ограничених 

средстава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

Рјешење 

Број: У-63/15 од 7. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 80/16 

 

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 7. септембра  2016. године,  д о н и о   је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање законитости Одлуке Владе Републике 

Српске број: 04/1-012-2-2048/15 од 17. септембра 2015. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 79/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општина Шипово, по начелнику Милораду Ћирку, а по пуномоћнику Радмили 

Плавшић, адвокату из Бањалуке, поднијела је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјену законитости Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-

2048/15 од 17. септембра 2015. године («Службени гласник Републике Српске» број 

79/15). Предлаже се да Суд утврди да је оспорена одлука донесена супротно одредбама 

члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 60. Статута Општине Шипово ( „Службени 

гласник Општине Шипово“ број 8/14 и 5/15). 

 

Оспореном одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2048/15 од 17. 

септембра 2015. године, обустављено је до доношења одлуке надлежног суда, 

извршење Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Шипово број: 01-012-5/15 од 16. јула 2015. године („Службени гласник 

Општине Шипово“ број 12/15), који је донио начелник Општине Шипово (тачка 1), те 

је утврђено да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка2).  

 

 Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности 

закона са Уставом и сагласности прописа и општих аката са Уставом и законом.      

 

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта Суд је утврдио да 

оспорена одлука нема карактер општег правног акта, чију уставност и законитост, 

сагласно одредбама члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Предметна одлука, наиме, 

не садржи општа правила, већ се њоме обуставља извршење општег правног акта. При 

овоме, Влада Републике Српске оспорени акт није донијела на основу овлаштења из 

члана 114. став 1. Устава, нити је пред Уставним судом покренула поступак за оцјену 

уставности и законитости акта чије је извршење обустављено.  

 

Оспорени акт је донесен на основу члана 88. Закона о локалној самоуправи, 

којим је обезбијеђена контрола његове законитости у редовном поступку пред 

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

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

92/12), приједлог одбацио. 

 

 

         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-63/15                                  ПРЕДСЈЕДНИК    

7. септембар 2016. године                                                    УСТАВНОГ СУДА

                                              

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд ће због своје ненадлежности одбацити приједлог за оцјену 

уставности и законитости акта који нема својство општег правног акта. 
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Одлука 

Број: У-10/15 од 28. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 85/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. септембра  

2016. године,  д о н и о  ј е     

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чланова 15. и 18. став 2. 

Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 24/98), члана 8. став 1. 

тачка б) Закона о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у 

власништву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13) и 

Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање 

некретнинама и потраживањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 29/10 и 11/15).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Крајина-Борац“ д.о.о. Бања Лука, који заступа Милан Маринковић и Дане 

Кончар адвокати из Бање Луке, те „Бонел“ д.о.о. Бања Лука, заступа Дане Кончару, 

поднијели су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за 

оцјену уставности чл. 15. и 18. став 2. Закона о почетном билансу стања у поступку 

приватизације државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 24/98), Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за 

управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 29/10 и 11/15) и члана 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за 

управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 28/13). Прецизирајући своје наводе, 

предлагачи истичу да оспорени члан 15. Закона о почетном билансу стања у поступку 

приватизације државног капитала у предузећима, те члан 8. став 1. тачка б) Закона о 

Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске 

нису у сагласности са чл. 2, 3, 45, 56, 58, 70. став 1. тачка 9. и чланом 113. став 3. Устава 

Републике Српске (у даљем тексту: Устав), док, на поновљено тражење Суда да одреде 

оспорене одредбе Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за 

управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, констатују да исти 

оспоравају у цјелини. Предлагачи указују да је предметним законима уређен статус 

имовине која се налази на подручју бивших република Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ), односно Федерације Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ), која је припадала предузећима у 

друштвеном власништву са сједиштем у Републици Српској, те истичу да је Република 

Српска на овај начин поступала мимо уставних овлашћења, јер је регулисала својинске 

односе ван своје територије. Овакво прописивање у супротности је и са Оквирним 

законом о приватизацији предузећа и банака у БиХ, Споразумом о питањима сукцесије, 

те чл. III/3a i IX Устава БиХ. У накнадним допунама приједлога се наглашава да 

институције извршне власти у управном поступку пред Републичком управом за 
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геодетске и имовинско-правне послове, а на основу, између осталог, и аката која издаје 

Дирекција за приватизацију, односно њен правни сљедбеник Инвестиционо-развојна 

банка Републике Српске (у даљем тексту: ИРБ), одлучују о праву својине на објекту 

који је био предмет приватизације, те земљишту неопходном за његову редовну 

употребу, док редовни судови, расправљајући о правној ваљаности купопродајних 

уговора којима су прометоване релевантне некретнине, такође, одлучују о праву 

својине на тим некретнинама. Посљедица овога је да правоснажно рјешење из управног 

поступка, али и правоснажна судска пресуда, иако могу да гласе на различите титуларе 

права, постају ваљан правни основ за упис права власништва у јавним регистрима. 

Стога се указује да оспорено нормирање има за посљедицу незаконитост у поступању 

редовних судова у појединачним предметима, јер исти, наводно преузимајући управну 

надлежност, омогућавају својим пресудама књижење права својине у јавним 

регистрима, док исто треба да је проводиво, искључиво, на основу аката Дирекције за 

приватизацију, односно ИРБ-а, који имају карактер јавних исправа. Основаност 

предметних навода предлагачи аргументују и одсуством сличног нормирања у 

окружењу, као и одређеним становиштима редовних судова, те Уставног суда Босне и 

Херцеговине. 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога.  

 

Оспореним одредбама Закона о почетном билансу стања у поступку 

приватизације државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 24/98) прописано је да се имовина предузећа која се налази на територији 

других република бивше СФРЈ и Федерације БиХ, и којом због тога предузеће не може 

располагати, преноси на Републику Српску на основу акта Владе (члан 15), док се 

ствари и права из пасивног подбиланса могу продавати у складу са прописима Владе 

(члан 18. став 2). 

 

Оспорени члан 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање некретнинама и 

потраживањима у власништву Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13) нормира да Фонд прикупља средства продајом некретнина или 

наплатом закупнина за некретнине из члана 15. Закона о почетном билансу стања у 

поступку приватизације државног капитала у предузећима, исказане у пасивном 

подбилансу предузећа.  

 

Оспореним Законом о имовини и потраживањима којима управља Фонд за 

управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 29/10 и 11/15), између осталог, прописано је: да се истим 

уређују права и обавезе Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у 

власништву Републике Српске а.д. Бања Лука и правних лица чије је сједиште на 

територији Републике Српске, у односу на непокретну имовину која се налази ван 

територије Републике Српске, и потраживања ових правних лица која у складу са 

одредбама Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног 

капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 24/98) (члан 1); 

да су правно лице у смислу овог закона предузећа чије је сједиште на територији 

Републике Српске која су имала и/или имају имовину ван територије Републике Српске 

или потраживања која нису била предмет приватизације према одредбама Закона о 

приватизацији државног капитала у предузећима, Закона о почетном билансу стања у 

поступку приватизације државног капитала у предузећима и Оквирног закона о 
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приватизацији предузећа и банака Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“ број 14/98) (члан 2); да је имовина у смислу овог закона непокретна 

имовина правних лица која се налази ван територије Републике Српске и која у складу 

са одредбама Закона није била предмет приватизације (у даљем тексту: имовина из 

пасивног подбиланса) (члан 3); да су потраживања, у смислу овог закона, сва 

потраживања правних лица са територије Републике Српске према правним и 

физичким лицима ван територије Републике Српске, и која су настала до 31. марта 

1992. године, а у складу са Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације 

државног капитала у предузећима (у даљем тексту: потраживања) (члан 4); да се 

имовина из пасивног подбиланса из члана 3. и потраживања из члана 4. овог закона 

преносе се у власништво Републике Српске (члан 5); да потраживања и имовину из 

пасивног подбиланса Влада Републике Српске преноси на Фонд у складу са Законом о 

Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, 

а да ће се, уколико се Република Српска не може уписати у земљишне књиге као 

власник имовине из пасивног подбиланса, као власник уписати Фонд, на основу одлуке 

Владе (члан 6).  

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених закона Суд је имао у виду 

одредбе Устава Републике Српске којима је утврђено да физичка и правна лица 

остварују својинска права на непокретности према њиховој природи и намјени, у 

складу са законом (члан 60. став 1), док Република, између осталог, уређује и 

обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација и контролу законитости располагања 

средствима правних лица и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом (тач. 6, 9. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 

Устава). Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава Републике Српске у односу 

на које предлагач оспорава одредбе предметних закона утврђено: да је територија 

Републике јединствена, недјељива и неотуђива (Амандман XLV на Устав којим је 

замијењен став 1. члана 2. Устава); да се споразум о промјени међуентитетске линије 

разграничења између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине може 

изнијети на потврду путем референдума у Републици (Амандман LV на Устав којим је 

замијењен став 2. члана 2. Устава); да Републици припадају све државне функције и 

надлежности осим оних које су Уставом Босне и Херцеговине изричито пренесене на 

њене институције (тачка 1. Амандмана LVI на Устав којим је замијењен члан 3. 

Устава); да је свако дужан да се придржава Устава и закона, те да је свако дужан да 

савјесно и одговорно врши повјерену му јавну функцију (члан 45); да се законом може 

ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду (члан 56. став 1), док се за 

вријеме ратног стања, непосредне ратне опасности или ванредног стања законом може 

ограничити располагање или утврдити посебан начин коришћења дијела средстава 

правних и физичких лица (тачка 1. Амандмана XXXI на Устав којом је допуњен члан 

56. Устава); да се својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини и 

услови под којима се та средства преносе у друге облике својине уређују законом (члан 

58. став 1), док се средства у друштвеној и државној својини могу отуђивати, по 

правилу, само по тржишним критеријима (тачка 2. Амандмана XXXI на Устав којим је 

замијењн став 2. члана 58. Устава); да Народна скупштина врши контролу рада Владе и 

других органа који су јој одговорни, у складу са Уставом и законом (члан 70. став 1. 

тачка 9); да о законитости коначних појединачних аката којима државни органи и 

организације које врше јавна овлашћења рјешавају о правима или обавезама одлучује 

суд у управном спору, ако за одређену ствар није законом предвиђена друга судска 

заштита (члан 113. став 3). 
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Суд је, исто тако, узео у обзир да се Законом о почетном билансу стања у 

поступку приватизације државног капитала у предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 24/98) уређују услови и поступак израде почетног биланса 

стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима у складу са Законом 

о приватизацији државног капитала у предузећима (члан 1), као и да у пасивном 

подбилансу предузеће исказује вриједност имовине, права, обавеза и капитала из 

чланова 9. до 15. овог закона (члан 18. став 1). 

 

Законом о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13) уређен је правни 

статус, дјелатност и начин управљања Фондом за управљање некретнинама и 

потраживањима у власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (члан 1), док је 

Република Српска оснивач Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у 

власништву Републике Српске а.д. Бања Лука (члан 2).  

 

Такође, Суд је констатовао да је Законом о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08) прописано да извршну власт у Републици  

Српској, у складу са Уставом, врши Влада Републике Српске (члан 1. став 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); 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, као и да имовину Републике користи, њоме управља 

и располаже Влада, ако другим законом није другачије одређено (члан 3). 

 

Сагласно овлашћењу да уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, 

Народна скупштина Републике Српске је наведеним законима, на начин који сматра 

цјелисходним, уредила односе у вези са условима и поступком израде почетног биланса 

стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима, те уредила правни 

статус, дјелатност и начин управљања Фондом. У складу са уставном надлежношћу да 

регулише својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини, законодавац 

је, према становишту Суда, био овлашћен да релевантну друштвену/државну имовину 

изузме из капацитета располагања предузећа и пренесе на Републику (чл. 15. и 18. став 

2. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у 

предузећима). У овом контексту, Република Српска је, према оцјени Суда, као оснивач 

Фонда, била овлашћена да оспореним чланом 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за 

управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, пренесе 

права располагања имовином из пасивног подбиланса, тј. имовином која није била 

предмет приватизације, на Фонд (члан 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање 

некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске). Имајући у виду 

наведено Суд је утврдио да је законодавац прописујући као у оспореним чл. 15. и 18. 

став 2. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала 

у предузећима, те чланом 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање 

некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске, регулисао у оквиру 

својих уставних надлежности. О цјелисходности наведених законских рјешења Уставни 

суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да одлучује.  
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Исто тако, иако су предлагачи прецизирали да Закон о имовини и 

потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима 

Републике Српске оспоравају у цјелини, Суд констатује да из садржине приједлога 

произлази да је суштина оспоравања, и у овом случају, ограничена на наводну намјеру 

законодавца да регулише својинскоправне односе на територији изван Републике 

Српске. У том смислу Суд је оцијенио да је доносилац овим законом, с циљем 

ефективне заштите имовине која није била предмет приватизације, само додатно  

прецизирао овлашћења Фонда, која су му раније повјерена Законом о Фонду за 

управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске. Имајући 

у виду раније утврђено овлашћење Републике да изузме и пренесе права управљања и 

располагања релевантном имовином на Фонд, Суд је утрдио да су рјешења из 

оспореног закона израз законодавне политике, а оцјена њене оправданости, у складу са 

чланом 115. Устава, не може бити предмет уставносудске контроле. 

 

Надаље, Суд није посебно разматрао наводе о неусаглашености чл. 15. и 18. став 

2. Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у 

предузећима, члана 8. став 1. тачка б) Закона о Фонду за управљање некретнинама и 

потраживањима у власништву Републике Српске и Закона о имовини и потраживањима 

којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске 

са члановима 2, 3, 45, 56, 70. став 1. тачка 9. и чланом 113. став 3. Устава, на чију 

повреду је, такође, указано приједлогом, будући да се прописивање из оспорених 

закона не може довести у контекст принципа зајемчених тим члановима Устава.  

 

Поред овога, Суд је оцијенио да се наводи предлагача изнесени у накнадним 

поднесцима не могу довести у везу са прописивањем из оспорених законских одредаба, 

нити са иницијалним наводима о, наводном, законском регулисању имовинских односа 

ван територије Републике Српске. Истима се, у контексту регулисања Закона о 

приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 58/09, 79/11 и 28/13), који конкретним 

приједлогом није ни оспорен, указује на могуће правне ситуације пред судовима, 

односно органима управе, а у смислу евентуалних злоупотреба у примјени прописа. У 

складу са чланом 115. Устава, није у  надлежности Суда да цијени примјену закона, а 

евентуални спор у погледу права својине на некретнинама приватизованог предузећа не 

може бити предмет уставносудске контроле.  

 

Исто тако, сходно члану 115. Устава, није у надлежности овог суда да цијени 

сагласност закона са Уставом Босне и Херцеговине, нити међусобну сагласност 

појединих закона, па тако ни оспорених закона са Оквирним законом о приватизацији 

предузећа и банака у БиХ, односно усаглашеност ових закона са Споразумом о 

питањима сукцесије. 

 

Поред овога, имајући у виду да је чланом 115. Устава дефинисан стандард 

оцјене у поступцима контроле уставности закона пред Судом, наводи предлагача 

којима се указује на мериторне одлуке различитих органа извршне и судске власти 

нису од значаја за одлучивање овог суда. 

 

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

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

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

  

Број: У-10/15                             ПРЕДСЈЕДНИК    

28. септембар 2016. године                                               УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Сагласно овлашћењу да уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, 

Народна скупштина Републике Српске је оспореним законима, на начин који 

сматра цјелисходним, уредила односе у вези са условима и поступком израде 

почетног биланса стања у поступку приватизације државног капитала у 

предузећима, те уредила правни статус, дјелатност и начин управљања Фондом, 

али о тој цјелисходности Уставни суд није надлежан да одлучује. 
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Одлука 

Број: У-42/15 од  28. септембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 85/16 

 

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

члана 60. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28 септембра 

2016. године,  д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 
      

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 2. 

Правилника о допуни Правилника о декларисању хране („Службени гласник 

Републике Српске“ број 47/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          

„Donex“ d.o.o. из Брчког, „Etranger“ d.o.o. из Зворника, „Гранини“ д.о.о. из 

Модриче и „Саша и Мими“ д.о.о. из Бијељине поднијели су Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 

2. Правилника о допуни Правилника о декларисању хране („Службени гласник 

Републике Српске“ број 47/15), који је донио министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде у Влади Републике Српске. По мишљењу предлагача, оспорена одредба 

предметног правилника није у сагласности са чланом 49. став 2. тачка ж) Закона о 

храни („Службени гласник Републике Српске“ број 49/09), којим је прописано које 

податке мора садржавати декларација на храни која се ставља у промет, односно овим 

законом није предвиђено, као у оспореном члану 2. Правилника, да на декларацији 

може бити наведен само један увозник. Тиме је, како се истиче, нарушено начело 

законитости из члана 108. Устава, према којем прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом. У приједлогу се такође износи став да оспорена норма 

овог правилника има директан утицај на субјекте који се баве увозом хране, као и на 

тржиште хране у Републици Српској и Босни и Херцеговини, јер онемогућава слободно 

тржиште, слободно кретање робе, капитала и услуга, како је то гарантовано Уставом 

Републике Српске. Сходно наведеном, предлаже се да Суд утврди да оспорена одредба 

Правилника о допуни Правилника о декларисању хране није у сагласности са Уставом 

и Законом о храни. 

   

У одговору који је на приједлог доставило Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде наводи се да из смисла и правног тумачења члана 49. став 4. 

тачка ж) Закона о храни, као и члана 7. став 1. тачка з) Правилника о декларисању 

хране („Службени гласник Републике Српске“ бр. 82/10 и 47/15) јасно произлази да је и 

овим законом и наведеним правилником прописано да декларација код увезене хране 

треба да садржи име и адресу једног увозника, а не како то предлагачи погрешно 

тумаче, да према овом закону декларација може да садржи називе и адресе више 

увозника. Доносилац оспореног правилника истиче да је термин „увозник“ 

употријебљен у једнини и у Закону и у Правилнику, из чега произлази потпуна 

усаклађеност Правилника, као подзаконског акта, са Законом о храни. Сходно 

наведеном, како се даље наводи, оспореним ставом 3. члана 7. Правилника само се 
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додатно појашњава одредба из става 1. тачка з) овог члана, како би било јасније да се 

ради о једном увознику који предметну храну ставља на тржиште. Коначно, у одговору 

се указује на то да је разлог због којег и Закон и Правилник прописују да декларација 

може садржавати назив само једног увозника који предметну храну ставља на тржиште 

је да се обезбиједи могућност праћења слиједа робе и увозника, а тиме и одговорност 

онога ко је робу ставио у промет, што не би било могуће уколико се на декларацији 

налазе имена већег броја увозника одређене хране. Овакво рјешење је, по мишљењу 

доносиоца оспореног акта, у потпуности сагласно и члану 53. Устава, којим је утврђено 

да Република обезбјеђује заштиту потрошача.    

     

Правилник о допуни Правилника о декларисању хране („Службени гласник 

Републике Српске“ број 47/15) донио је министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде на основу члана 52. и члана 63. став 1. тачка з) Закона о храни 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 49/09) и члана 82. став 2. Закона о 

Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12). Оспореним чланом 2. овог правилника прописано је да се у 

Правилнику о декларисању хране („Службени гласник Републике Српске“ број 82/10) у 

члану 7. послије става 2. додаје став 3. који гласи: "Под увозником из става 1. тачка з) 

овог члана сматра се само један увозник који предметну храну ставља на тржиште 

Републике Српске". Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.  

 

Према члану 7. став 1. тачка з) Правилника о декларисању хране („Службени 

гласник Републике Српске“ број 82/10) код увезене хране декларација упаковане хране 

треба да садржи, осим назива и адресе произвођача, пун назив и адресу сједишта 

увозника, земљу поријекла и земљу из које је храна увезена.    

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 2. 

Правилника о допуни Правилника о декларисању хране Суд је имао у виду да према 

одредбама тачака 6, 13. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, тржиште и 

планирање, заштиту животне средине, као и друге односе од интереса за Републику, у 

складу са Уставом. Поред тога у конкретном случају релевантне су и одредбе члана 53. 

Устава, према којем Република обезбјеђује заштиту потрошача, као и члана 108. став 2. 

Устава, којим је  утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом. 

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о храни уређени су 

права и одговорности надлежних органа у вези са храном и храном за животиње која је 

произведена у Републици Српској или увезена и стављена у промет у Републици 

Српској, основ и захтјев за висок ниво заштите, хигијене, квалитета и здравствене 

исправности хране и хране за животиње, обавезе субјеката у пословању са храном, као 

и друга питања од значаја за регулисање ове области. Тако је, поред осталог, чланом 49. 

овог закона уређено декларисање или означавање хране тако што је прописно да храна 

која се ставља у промет у Републици мора имати декларацију (став 1), да декларација 

подразумијева да производи које субјекат у пословању храном ставља у промет у 

оригиналном паковању морају на омоту, етикети или затварачу имати трговачку 

ознаку, заштитни знак, назив марке, симбол који се односи на храну, писане ознаке и 

документацију која прати или се односи на ту храну (став 2), те да декларација за 

увозне производе, поред осталог, обавезно мора садржавати, поред назива произвођача, 

име и адресу увозника и земљу поријекла хране (став 4. тачка ж). Осим тога, чланом 52. 
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овог закона је дато овлашћење министру пољопривреде, шумарства и водопривреде да 

уз прибављено мишљење Министарства здравља, доноси правилник којим прописује 

садржај, начин декларисања или означавања, презентације и рекламирања хране.  

 

Поред тога, чланом 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) 

прописано је да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства и друге опште 

акте, да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, док 

према члану 70. истог закона, органи управе могу доносити прописе из члана 69. овог 

закона само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе (став 1.). 

Према члану 82. став 2. истог закона, министар предстваља министарство, доноси 

прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и 

дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга 

министарства. 

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да је министар 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са законским овлашћењима донио 

предметни правилник, којим је, са циљем обезбјеђења заштите потрошача, као и 

спровођења релевантних одредаба Закона о храни, поближе регулисао садржај, начин 

декларисања и означавања хране, презентације и рекламирања хране, хранљиве 

вриједности хране и др. Између осталог, чланом 7. овог правилника прописан је 

садржај декларације, односно одређено је које податке треба да садржи декларација 

упаковане робе, те је тачком з) става 1. и ставовима 2. и 3. овог члана регулисано који 

подаци морају бити наведени на декларацији увезене хране.  

 

Оцјењујући начин на који су оспореном одредбом овог правилника регулисани 

предметни правни односи, Суд је утврдио да оваквим нормирањем није дошло до 

повреде начела законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, односно да 

овакво нормирање није у несагласности са чланом 49. став 2. тачка ж) Закона о храни, 

како то сматрају предлагачи. По оцјени Суда, из релевантног дијела законске 

формулације овог члана, који гласи "... име и адреса увозника..." јасно произлази да је 

законодавац имао у виду да се на декларацији увезене хране наводи податак о једном 

увознику који одређену храну пласира на тржиште Републике Српске. То, дакле, не 

значи да само један субјекат може да се појави као увозник одређене врсте хране, већ 

да само један од њих, односно онај који је конкретну храну увезао, мора бити наведен 

на декларацији. Сходно наведеном, Суд је оцијенио да није супротно наведеној 

законској одредби прописивање из члана 2. Правилника о допуни Правилника о 

декларисању хране, према којем се под увозником из става 1. тачке з) члана 7. основног 

текста овог правилника сматра само један увозник који предметну храну ставља на 

тржиште. Оваквим нормирањем, по оцјени Суда, нису нарушене ни уставне гаранције о 

слободном привређивању и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици, 

како је то наведено у приједлогу, већ напротив, да је у функцији сигурности тржишта и 

привређивања, као и заштите права потрошача.  

 

Поред наведеног, Суд указује на то да евентуалне недоумице и проблеми 

приликом примјене и тумачења оспорене одредбе у пракси, а које индиректно 

произлазе из навода предлагача, нису од утицаја на оцјену уставности и законитости 

предметне норме.  
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С обзиром на то да је чланом 3. став 3. Правилника о измјенама Правилника о 

декларисању хране („Службени гласник Републике Српске" број 59/16), који је ступио 

на снагу 27. јула 2016. године, брисан став 3. члана 7. Правилника о декларисању хране 

(„Службени гласник Републике Српске" бр. 82/10 и 47/15), а који је у суштини 

оспорени члан 2. Правилника о допуни Правилника о декларисању хране („Службени 

гласник Републике Српске“ број 47/15), Суд је оспорену одредбу члана 2. овог 

правилника оцијенио у вријеме њеног важења.  

 

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-42/15                             ПРЕДСЈЕДНИК    

28. септембар 2016. године                                               УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                             Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Није у супротности са начелом законитости и другим уставним 

гаранцијама одредба подзаконског акта према којој се под увозником сматра само 

један увозник који храну ставља на тржиште, јер то не значи да се само тај 

субјекат може појавити као увозник одређене врсте хране, него да само један од 

њих, тј. онај који је конкретну храну увезао, мора бити наведен на декларацији. 
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Рјешење 

Број: У-47/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

 

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

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

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

одржаној 26. октобра 2016. године,  д о н и о  ј е  

 

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 2. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 60/15) у дијелу којим су у члану 348. Закона о стварним правима 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додати нови 

ставови 7. и 10, и члана 3. истог Закона, у дијелу којим је послије члана 348. Закона 

о стварним правима («Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 

95/11) додат члан 348 а, ставови 1. и 3.  

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Вукота Говедарица из Гацка и Игор Остојић из Бијељине дали су Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање чланова 2. и 3. 

Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник 

Републике Српске” број 60/15). У иницијативи се наводи да су оспорене одредбе овог 

закона супротне одредби члана 58. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске, односно да је 

овом члану Устава супротно прописивање да се средства у својини Републике Српске и 

локалне самоуправе могу отуђивати испод тржишне цијене или без накнаде и да 

детаљније услове за отуђење предметних некретнина и оснивање права грађења на 

истим доноси Влада и Скупштина јединице локалне самоуправе. Образлажући 

наведени став даваоци иницијативе наводе да је чланом 58. став 1. Устава Републике 

Српске утврђено да се средства у својини Републике Српске и јединице локалне 

самоуправе могу отуђивати, по правилу, само по тржишним критеријумима и да се 

услови отуђења некретнина у друштвеној својини утврђују законом. Због наведеног 

предлажу да Суд утврди несагласност оспорених одредаба чланова 2. и 3. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима са наведеним уставним одредбама. 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе. 

 

Оспореним чланом 2. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима 

(“Службени гласник Републике Српске” број 60/15) прописано је да се у члану 348. 

Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08, 58/09 и 

95/11) додају нови ст. 7, 8, 9, 10. и 11, који гласе: 

 

«(7) Изузетно од става 1. овог члана, непокретности у својини Републике и 

јединице локалне самоуправе могу  се отуђити испод тржишне цијене или без накнаде, 
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а у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за регионални, 

односно локални економски развој. 

 

(8) Непокретности из става 7. овог члана, укључујући и право грађења и давања 

земљишта, у закуп, могу бити улог јавних партнера за оснивање заједничког 

привредног друштва, као и неког другог организационог облика, са приватним 

партнером, у складу са прописима који регулишу јавно-приватно партнерство. 

 

(9) Одлуку о утврђивању посебног интереса на основу којег се приступа 

реализацији ивестиционог пројекта из става 7. овог члана доноси Влада – уколико су 

непокретности у својини Републике, односно скупштина јединице локалне самоуправе 

– уколико су непокретности у својини јединице локалне самоуправе. 

 

(10) Детаљније услове и начин за отуђење непокретности из става 7. овог члана, 

за непокретности у својини Републике, уредбом прописује Влада за непокретности у 

својини Републике, односно правилником скупштине јединице локалне самоуправе за 

непокретности у својини јединице локалне самоуправе. 

 

(11) Прописе из става 10. овог члана, Влада и скупштина јединице локалне 

самоуправе донијеће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.» 

 

Такође, оспореним чланом 3. истог Закона о измјенама и допунама Закона о 

стварним правима, прописано је да се послије члана 348. Закона о стварним правима 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 124/08, 58/09 и 95/11), додаје нови члан 

348а, који гласи:  

 

„(1) Ради отклањања посљедица елементарних непогода и стамбеног 

збрињавања угроженог становништва, на непокретностима у својини Републике или 

јединице локалне смоуправе може се основати право грађења, без накнаде. 

 

(2) Право грађења  из става 1. овог члана може се основати и у циљу рјешавања 

стамбених питања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида. 

 

(3) Детаљније услове и начин  оснивања права грађења на непокретностима из 

ст. 1.  и 2. овог члана, уредбом прописује Влада за непокретности у својини Републике, 

односно правилником скупштине јединице локалне самоуправе за непокретности у 

својини јединице локалне самоуправе. 

 

(4) Прописе из става 3. овог члана, Влада и скупштина јединице локалне 

самоуправе донијеће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.» 

 

Суд је, прије свега, утврдио да из садржаја поднесене иницијативе произлази да 

су подносиоци иницијативе конкретно оспорили уставност одредаба члана 2. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима (“Службени гласник Републике 

Српске” број 60/15), у дијелу којим су у члану 348. Закона о стварним правима 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додати нови ставови 

7. и 10, и  члана 3. истог Закона у дијелу којим је послије члана 348. Закона о стварним 

правима додат члан 348 а, ставови 1. и 3, због чега је оцјењивана уставност тих 

законских одредаба. 
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У поступку оцјењивања оспорених законских одредаба Суд је имао у виду 

Амандмаn  XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава и 

којим је у тачкама 6, 8. и 18. 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, 

научног, технолошког, демографског и социјалног развоја као и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом. Такође, Суд је, у конкретном случају, имао 

у виду и члан 58. став 1. Устава, према којем својинска права и обавезе над средствима 

у друштвеној својини  и услови под којима се та средства преносе у друге облике 

својине уређују се законом, те став 2. овог члана који је замијењен тачком 2. 

Амандмана XXXI која гласи: “Средства у друштвеној и државној својини могу се 

отуђивати, по правилу, само по тржишним критеријима.“  

 

Полазећи од чињенице да су на основу друштвено-економских промјена 

наступиле и промјене у својинскоправним односима и да су Законом о стварним 

правима, у складу са новонасталим односима у тој области, на цјеловит начин уређени 

стицање, коришћење, располагање, заштита, ограничења и престанак права својине, 

других стварних права и државине, Суд је утврдио да се овим законом, поред 

регулисања услова и поступка за промет и располагање непокретностима у својини 

Републике и јединица локалне самоуправе, и правом грађења, оспореним одредбама 

прописују услови под којима се, изузетно од става 1. члана 348. Закона о стварним 

правима,  ове некретнине  могу  отуђити испод тржишне цијене или без накнаде, те се 

прописују услови под којима се на тим непокретностима у својини Републике или 

јединице локалне самоуправе може основати право грађења, без накнаде. У вези са 

наведеним Суд је имао у виду да се, према поменутој одредби става 1. члана 348. 

основног текста закона, непокретностима у својини Републике и јединица локалне 

самоуправе, као и са правом грађења може располагати само на основу јавног конкурса 

и уз накнаду утврђену по тржишној цијени, ако посебним законом није другачије 

одређено.  

 

Имајући у виду наведене одредбе Устава и Закона, Суд је, у поступку 

оцјењивања уставности оспорених дијелова одредаба члана 2. и 3. Закона о измјенама и 

допунама Закона о стварним правима, оцијенио да прописивањем изузетака од става 1. 

члана 348. Закона о стварним правима није дошло до повреде уставне гаранције из 

члана 58. став 2. Устава према којој се средства у друштвеној и државној својини могу 

отуђивати, по правилу, само по тржишним критеријумима.  

 

Имајући у виду да у погледу некретнина у јавном власништву посебан значај 

има регулисање поступка и услова за њихово располагање, Суд је оцијенио да је овим 

измјенама Закона, поред већ прописаних изузетака у њиховом располагању (члан 348. 

основног текста Закона), прописано да се, такође изузетно, ове некретнине могу 

отуђити испод тржишне цијене или без накнаде у циљу реализације инвестиционог 

пројекта од посебног значаја за регионални, односно локални економски развој, као и 

да се ради отклањања посљедица елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

угроженог становништва, на непокретностима у својини Републике или јединице 

локалне смоуправе може основати право грађења без накнаде.  

 

Дакле, законодавац је, сходно својој цјелисходној процјени, поред императивне 

одредбе да се о непокретностима у својини Републике или јединице локалне 
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самоуправе и о праву грађења може располагати само на основу јавног конкурса и уз 

накнаду утврђену по тржишној цијени, ако посебним законом није другачије одређено, 

одредио и изузетке у располагању са наведеним некретнинама које налажу различите 

животне ситуације. Ови изузеци, по оцјени Суда, поред тога што посебно одређују 

услове и начине располагања на непокретностима у својини Републике или јединице 

локалне смоуправе и праву грађења, као стварима у јавној својини, доприносе и 

једнакости свих учесника у поступку располагања истим, јер је чињеница да је значајан 

дио некретнина посебним прописима подвргнут различитим правним режимима. 

Такође, ratio legis ових изузетака је, по оцјени Суда, и у томе да се оваквим 

располагањем омогућава остваривање виших интереса који су често супротстављени, 

јер је профитабилно коришћење тих некретнина економски интерес јавноправног 

власника, док се потребе грађана остварују могућношћу њиховог стицања и коришћења 

под најповољнијим условима. С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да оспорене 

одредбе члана 2. Закона у дијелу којим је у члану 348. Закона о стварним правима 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додат нови став 7. и  

члану 3. истог Закона, у дијелу којим је послије члана 348. Закона о стварним правима 

(«Службени гласник Републике Српске» бр. 124/08, 58/09 и 95/11) додат члан 348 а став 

1, нису несагласне уставној одредби става 2. члана 58. Устава који је замијењен тачком 

2. Амандмана XXXI, односно да је, у смислу одреднице овог члана Устава која гласи 

„по правилу“ законодавац одредио, и поред правила да се непокретностима у својини 

Републике и јединица локалне самоуправе, као и са правом грађења може располагати 

само на основу јавног конкурса и уз накнаду утврђену по тржишној цијени, ако 

посебним законом није другачије одређено, и друге могућности располагања 

непокретностима у својини Републике и јединица локалне самоуправе, па тиме и 

могућност њеног отуђења испод тржишне цијене или без накнаде, као и оснивање 

права грађења, без накнаде. 

  

Такође, и у погледу оспоравања новелираног члана 348. став 10. и  новог члана 

348 а став 3. Закона, којим је прописано да детаљније услове и начин за отуђење 

непокретности у својини Републике, уредбом прописује Влада, односно скупштина 

јединице локалне самоуправе за непокретности у својини јединице локалне самоуправе 

(новела члана 348. став 10) и да детаљније услове и начин оснивања права грађења на 

овим непокретностима, уредбом прописује Влада за непокретности у својини 

Републике, односно правилником скупштине јединице локалне самоуправе за 

непокретности у својини јединице локалне самоуправе (нови члан 348а став 3), Суд је 

оцијенио да законодавац није повриједио уставну гаранцију утврђену чланом 58. став 1. 

Устава, према којој се својинска права и обавезе над средствима у друштвеној својини  

и услови под којима се та средства преносе у друге облике својине уређују законом. 

 

Наиме, имајући у виду све аспекте настале својинске трансформације, односно 

претварања права управљања, коришћења и располагања на непокретностима у 

друштвеној, односно државној својини у право својине, на основу чега су оспореним 

одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима, сврстани у 

завршне одредбе, уређена су  и питања овлашћења Владе Републике Српске и јединице 

локалне самоуправе за разраду ових законских одредаба, Суд је оцијенио да се овако 

прописивање не може доводити у везу са уставним принципом из члана 58. став 1. 

Устава Републике Српске.  

 

По оцјени Суда, подносиоци иницијативе су очигледно превидјели да је у 

одредби члана 58. став 1. Устава садржано овлашћење Републике Српске да законом 
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уреди услове власничке трансформације једног, раније постојећег облика својине у 

други, сагласно позитивном законодавству, односно да се утврди обим слободе воље 

субјеката права у одлучивању приступања својинској промјени коју закон допушта и 

уређује. Отуда прописивање као у оспореним одредбама новелираних одредаба чланова 

348. став 10. и 348а став 3. Закона не представља даље прописивање законских услова 

промјене титулара својинских права, већ управо разраду законских услова те власничке 

трансформације, који услови су претходно прописани одредбама чланова 348. став 1. и 

348а став 1. истог закона, чиме се не доводе у питање уставне гаранције из члана 58. 

став 1. Устава,  на које се позивају подносиоци иницијативе. 

  

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

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

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

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

покретању поступка. 

 

 

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

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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- 47/15                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

26. октобар 2016. године                                                                УСТАВНОГ СУДА     

                                                         

                                                                                                          Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Прописивањем да се некретнине у својини Републике и локалне заједнице 

изузетно могу отуђити испод тржишне цијене или без накнаде у прецизно 

одређеним случајевима, није дошло до повреде уставних начела, јер је законодавац, 

сходно својој цјелисходној процјени, тиме омогућио остваривање виших интереса, с 

обзиром да је профитабилно коришћење тих некретнина економски интерес 

јавноправног власника, док се потребе грађана остварују могућношћу њиховог 

стицања и коришћења под најповољнијим условима. 
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Рјешење 

Број: У-49/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

 

 

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

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

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

26.октобра 2016. године, д о н и о ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 11. Закона о 

судовима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12  и  44/15). 

        

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење грађана „Савјест“ из Бање Луке дало је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјену уставности члана 11. Закона о 

судовима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15). Давалац 

иницијативе сматра да оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 7. 

Устава Републике Српске (који је мијењан Амандманом LXXI), а у вези са чланом 49, а 

посебно са ставом 1. тог члана Устава. У образложењу се наводи да се оспореном 

законском одредбом члана 11. став 1. Закона идентично уређује материја службеног 

језика и писма, која је утврђена цитираном одредбом Устава. Давалац иницијативе је 

мишљења да се предметним законом може уредити искључиво питање службеног 

језика и писма других језичких група, односно материја утврђена чланом 7. став 2. 

Устава Републике Српске, али не и материја утврђена чланом 7. став 1. Устава 

Републике Српске. Осим тога је, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорено законско 

рјешење, којим је према одредби члана 11. став 2. Закона, судији и предсједнику вијећа 

дато право да одлучују о језику који ће се користити у поступку пред судом, у 

супротности са поменутим одредбама Устава. Иницијативом се тражи поступање суда 

и у односу на одредбе члана 115. Устава Републике Српске.  

 

Разматрајући дату иницијативу Уставни Суд је на сједници одржаној 23. 

децембра 2015. године рјешењем покренуо поступак за оцјену уставности члана 11. 

Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 

и 44/15).  

     
Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на рјешење о 

покретању поступка.    

 

Оспореним чланом 11. Закона о судовима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15) прописано је да су службени језици који 

се користе у судовима језик српског, језик бошњачког и језик хрватског народа, а да су 

службена писма ћирилица и латиница (став 1), да суд води поступак и доноси одлуке на 

језику на којим се служи судија у поступку или језику који одреди предсједник вијећа, 

с тим да ће се странки на њен захтјев обезбиједити превод на рочишту или превод 
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одлуке суда на језик којим се странка служи у поступку, и то: у кривичном поступку – 

на трошак суда, а у свим осталим поступцима – на трошак странке (став 2) и да странке 

могу писмена да упућују суду на било којем од службених језика (став 3).   

 

Одредбом члана 7. став 1. Устава Републике Српске (која је замијењена 

Амандманом LXXI) на коју указује иницијатива, утврђено је да су службени језици 

Републике Српске језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског 

народа, да су службена писма ћирилица и латиница. Чланом 49. Устава, на који, такође, 

указује иницијатива, утврђено је да се слободе и права остварују, а дужности 

испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се 

услови за остваривање појединих од њих утврђују законом (став 1), да се законом може 

прописати начин остваривања појединих права и слобода само када је то неопходно за 

њихово остваривање (став 2). 

У поступку оцјене уставности оспорене законске одредбе Суд је имао у виду да 

је одредбом члана 7. Устава прописано да су на подручјима гдје живе друге језичке 

групе, у службеној употреби и њихови језици и писма, на начин одређен законом (став 

2). Суд је имао у виду да Устав гарантује да су сви у Републици Српској 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) и да се Уставом свима гарантује 

слобода изражавања националне припадности, културе и право употребе свог језика и 

писма (члан 34. став 1). Такође, тачком 2. Амандмана LVII на члан 49. Устава извршена 

је допуна, тако да се одредбе чланова 10. и 34. Устава о правима и слободама грађана 

третирају као одредбе о људским правима и основним слободама и да се односе на све, 

а не само на грађане. 

Осим наведених одредби, Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске 

утврђено да се оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима уређују 

законом (члан 122). 

Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је законодавац, сагласно овлашћењу из 

члана 122. Устава, Законом о судовима Републике Српске уредио организацију, 

надлежност и функционисање основних судова, окружних судова, окружних 

привредних судова, Вишег привредног суда и Врховног суда Републике Српске (члан 

1).    

Суд је стао на становиште да се тиме што је законодавац прописао идентичан 

садржај одредбе члана 11. став 1. Закона о судовима Републике Српске са садржајем 

одредбе члана 7. став 1. Устава не умањује нити спречава остваривање права грађана 

гарантованих чланом 49. Устава и осталим наведеним члановима Устава.   

Имајући у виду гаранције из члана 10. и 34. став 1. Устава, Суд је оцијенио да 

прописивање одредбама члана 11. Закона о судовима Републике Српске не представља 

повреду члана 7. Устава Републике Српске, а у вези са чланом 49. Устава, како то 

сматра давалац иницијативе. Одредбом члана 11. став 1. Закона о судовима Републике 

Српске уређен је начин службене употребе језика и писма, тако да су службени језици 

који се користе у судовима језик српског, језик бошњачког и језик хрватског народа, а 

службена писма су ћирилица и латиница. Остале одредбе члана 11. Закона, којима се 

прописује да суд води поступак и доноси одлуке на језику којим се служи судија у 

поступку или језику који одреди предсједник вијећа, с тим да ће се странки на њен 

захтјев обезбиједити превод на рочишту или превод одлуке суда на језик којим се 

странка служи у поступку и то у кривичном поступку - на трошак суда, а у свим 

осталим поступцима на трошак странке (став 2), те да странке могу писмена да упућују 
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суду на било којем од службених језика (став 3), управо обезбјеђују грађанима, односно 

свима у Републици Српској остваривање права гарантованих чланом 7. и чланом 34. 

став 1. Устава.         

На основу наведеног Суд је оцијенио да је законодавац поштовао гаранције из 

члана 7, као и члана 34. став 1. Устава о слободи свих да изражавају националну 

припадност и културу, да се свима гарантује право употребе свог језика и писма, те да 

су те гаранције, у складу са чланом 49. Устава, управо обезбијеђене на начин како је то 

прописано чланом 11. Закона о судовима. 

По оцјени Суда, наводи даваоца иницијативе који се односе на одредбе члана 

115. Устава Републике Српске нису релевантни за одлучивање у овом предмету.  

   

 

 На основу изложеног Суд је донио рјешење као у  диспозитиву. 

 

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-49/15                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

  26. октобар 2016. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА          

 

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Будући да законске одредбе, којима је прописано да су службени језици који се 

користе у судовима језик српског, језик бошњачког и језик хрватског народа, 

службена писма ћирилица и латиница, те да суд води поступак и доноси одлуке на 

језику на којим се служи судија, односно предсједник вијећа, одговарају 

релевантним уставним одредбама, њима се грађанима, односно свима у Републици 

Српској управо обезбјеђује остваривање права гарантованих одредбама Устава. 
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Одлука 

                                                                        Број: У-53/15 од  26. октобра 2016. године 

                                                       "Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

 
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 26. октобра 2016. 

године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
      

 

Утврђује се да Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош, 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број 10/15) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом о систему јавних 

служби ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07 и 109/12).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Начелник Општине Котор Варош поднио је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији 

вртић "Лариса Шугић" Котор Варош, број 01-30/15 од 29. јула 2015. године („Службени 

гласник Општине Котор Варош“ број 10/15), који је донио Управни одбор ове јавне 

установе. У приједлогу се наводи да је оспорени правилник донесен без сагласности 

начелника Општине Котор Варош, што је у супротности са чланом 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 

и 98/13) и чланом 19. став 3. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 68/07 и 109/12), јер се, како се истиче, према члану 10. став 3. 

Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 119/08 и 1/12), на оснивање, организацију, управљање и престанак рада 

предшколске станове примјењују одредбе Закона о систему јавних служби. С обзиром 

на чињеницу да начелник Општине није дао сагласност на предметни правилник, овај 

акт је, по мишљењу предлагача, незаконит и неуставан, одноно супротан члану 108. 

став 2. Устава. Поред тога, у приједлогу се наводи да је одредба члана 35. овог 

правилника, којим је прописано да исти ступа на снагу даном доношења, у супротности 

са чланом 109. Устава. Сходно изложеном, предлаже се да Суд утврди да оспорени 

правилник није у сагласности са Уставом и законом.     

  

У одговору који је на приједлог доставио доносилац оспореног правилника 

наводи се да је на његов захтјев Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Општине Котор Варош доставило акт број 06/6-60-6/15 од 31. јула 2015. године, којим 

се ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош обавјештава да је дата сагласност на 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ове јавне 

установе, уз који је достављен Закључак о давању сагласности, број 06/6-60-6/15 од 30. 
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јула 2015. године, који је донио начелник Општине Котор Варош. Овај закључак је, 

како се у одговору наводи, потписан од стране замјеника начелника ове општине, с 

обзиром на то да је начелник био одсутан у вријеме тражења сагласности. У погледу 

оспореног члана 35. предметног правилника, у одговору се истиче се да се ради о 

грешки техничке природе, због чега је Управни одбор предметне јавне установе 10. 

септембра 2015. године, под бројем 01-38/15, донио Одлуку о измјени и допуни члана 

35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош број 01-30/15, која је прослијеђена 

Оснивачу на даљу процедуру.  

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош, број 01-30/15 од 29. јула 2015. 

године („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 10/15) донио је Управни 

одбор ове установе на основу члана 17. Закона о систему јавних служби ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 68/07 и 109/12) и члана 85. Статута ЈУ "Дјечији вртић 

"Лариса Шугић" Котор Варош, број 131/14. Овим правилником утврђена је унутрашња 

организација ове јавне установе, њен дјелокруг, распоред послова и задатака по 

сложености са описом основних карактеристика тих послова и задатака, службена 

звања радника, руковођење, програмирање послова и задатака ове установе и начин 

остваривања јавности рада.  

 

Поред осталог, одредбом члана 35. овог општег акта прописано је да даном 

ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста у овој установи број 130/14 од 29. августа 2014. године, 

те да овај правилник ступа на снагу даном доношења. Одлуком о измјени и допуни 

члана 35. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈУ Дјечији вртић "Лариса Шугић" Котор Варош број 01-30/15, која је под бројем 01-

38/15 донесена 10. септембра 2015. године, измијењен је члан 35. оспореног правилника 

тако што је прописано да овај акт ступа снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Општине Котор Варош".  

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника, Суд је, 

прије свега, имао у виду одредбу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), према којој је 

у надлежности начелника општине, између осталог, да даје сагласност на статуте и 

друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач. Надаље, према Закону о 

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

јавном службом, у смислу овог закона, сматрају се установе, јавна предузећа и други 

облици организовања утврђени законом који обављају дјелатности од општег интереса 

којим се обезбјеђује остваривање права и дужности физичких и правних лица, као и 

остваривање другог законом утврђеног интереса (члан 2. став 1), те да се установе 

оснивају, између осталог, ради остваривања општег интереса којим се обезбјеђује 

остваривање права и дужности правних и физичких лица у области друштвене бриге о 

дјеци (члан 3). Према члану 5. овог закона, установе, предузећа и друге облике јавне 

службе из члана 3. и 4. овог закона, могу основати Република Српска, јединица локалне 

самоуправе или друга правна или физичка лица, док је чланом 19. став 1. тачка 4) и став 

3. прописано да оснивач или суоснивач даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, те да ако је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, сагласност из става 1. тач. 2. и 4. овог члана даје начелник општине, 

односно градоначелник. Поред тога, у конкретном случају, релевантана је и одредба 
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члана 10. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 119/08 и 1/12), који је био на снази у вријеме доношења 

оспореног правилника, према којем се на оснивање, организацију, управљање и 

престанак рада предшколаске установе примјењују одредбе Закона о систему јавних 

служби ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07). 

   

По оцјени Суда, из наведених законских одредаба јасно произлази да је у 

конкретном случају, односно у поступку доношења оспореног правилника, потребно 

прибавити сагласност начелника Општине Котор Варош, јер се ради о јавној установи 

чији је оснивач ова јединица локалне самуправе. Поред тога, Суд примјећује да ни 

доносилац оспореног правилника не оспорава неопходност прибављања ове 

сагласности, јер је актом број 02-132/15 од 30. јула 2015. године, који је доставио Суду 

уз одговор на приједлог, од Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општине 

Котор Варош тражио сагласност Оснивача ове установе на предметни правилник.   

 

У току поступка, на тражење овог суда, доносилац Правилника је доставио 

копију Закључка о давању сагласности, број 06/6-60-6/15 од 30. јула 2015. године, који 

је донио начелник Општине Котор Варош, а којим се даје сагласност на оспорени 

правилник (став 1. изреке закључка), те се констатује да овај закључак ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Котор Варош“ (став 

2. изреке). Међутим, достављени закључак, који је потписао замјеник начелника 

Општине Котор Варош, не садржи печат надлежног органа који га је донио, а 

доносилац Правилника ни на поновљени захтјев Суда није доставио акт о сагласности 

снабдјевен одговарајућим печатом. Поред тога, овај закључак није објављен ни у 

„Службеном гласнику Општине Котор Варош“ број 10/15, у којем је објављен оспорени 

правилник, што је Суд утврдио увидом у ово службено гласило, нити је доносилац 

правилника, на тражење Суда, доставио неки други  "Службени гласник Општине 

Котор Варош" у којем је предметни закључак евентуално објављен.  

 

Имајући у виду наведено Суд је утврдио да је оспорени Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи Дјечији 

вртић "Лариса Шугић" Котор Варош донесен без ваљане, законом прописане 

сагласности начелника Општине Котор Варош, односно супротно релевантним 

одредбама Закона о локалној самоуправи и Закона о систему јавних служби, чиме је 

дошло до повреде начела законитости из члана 108. ства 2. Устава. Сходно наведеном, 

овај правилник је, с формалноправног аспекта, у цијелости неуставан, због чега је Суд 

сматрао беспредметним да се упушта у оцјену уставности оспореног члана 35. овог 

општег акта са материјалноправног аспекта. 

 

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: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена 

Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-53/15                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

26. октобар 2016. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                           

                                                                                                                   Мр Џерард Селман 
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Уставни суд је оцијенио да је доношењем оспореног општег акат јавне 

установе без ваљане, законом прописане сагласности начелника општине дошло до 

повреде уставног начела законитости. 
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Одлука 

Број: У-56/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

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

члана 60. став 1. тач. а), б) и д)  Закона о Уставном суду Републике Српске  („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 26. октобра 2016. 

године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 1. у дијелу који гласи: ".... јавна...", те  чланови 45, 47, 48, 

50, 51, 52. и 53. Правилника о здравственој исправности воде за пиће („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/15) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09 и 

121/12). 

 

Одбија се приједлог за оцјењивање уставности и законитости чланова 2. до 

44, те  чланова 46, 49.  54. и  55. Правилника о здравственој исправности воде за 

пиће („Службени гласник Републике Српске“ број 75/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Институт за воде д.о.о Бијељина поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости Правилника о здравственој 

исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“ број 75/15), који је 

донио министар здравља и социјалне заштите Републике Српске. Из садржине 

поднесеног приједлога произлази да је доносилац Правилника, прије свега, прекорачио 

овлашћења која су му прописана Законом о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Образлажући своје 

наводе предлагач, прије свега, указује на члан 6. Закона о измјенама и допунама Закона 

о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 24/12), којим су из 

надлежности Министарства здравља и социјалне заштите изузети управни и други 

послови који се односе, између осталог, на здравствену исправност воде, животних 

намирница и предмета опште употребе, те закључује да је овим правилником, који је 

донесен након поменутих измјена Закона о републичкој управи, регулисана материја 

која не спада у надлежност овог министарства. Уз то, предлагач оспорава наведени 

правилник и са становишта одредаба Закона о храни ("Службени гласник Републике 

Српске" број 49/09), те члана 52. став 3. Закона о водама ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 50/06, 92/09 и 121/12), а указује и на његову несагласност са 

Законом о храни ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 50/04) и Правилником 

о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија („Службени 

гласник Републике Српске“ број 106/10). Оспоравајући наведени правилник у цјелини, 

предлагач указује на његов члан 45. став 1. и то у дијелу којим је прописано да 

контролу здравствене исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне воде 

и природне изворске воде врши Институт за јавно здравство и с тим у везу доводи 

одредбе члана 4. став 3, члана 35. и члана 36. став 4. Закона о храни,  из којих, како 

наводи, јасно произлази да  лабораторијске анализе воде која служи за људску употребу 
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врше лабораторије акредитоване у складу са прописима о акредитацији и овлашћене од 

стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз прибављено 

мишљење Министарства здравља. Закључак о незаконитости оспореног правилника, 

односно ненадлежности  министра здравља и социјалне заштите за оспорено 

прописивање предлагач изводи и из члана 52. став 3. Закона о водама, којим је 

прописано да контролу воде која је намијењена за људску употребу могу вршити само 

овлашћене лабораторије. Полазећи од изложеног предлаже да Суд утврди да оспорени 

акт није у сагласности са Уставом Републике Српске и наведеним законима.  

 

У одговору Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске се 

истиче да је министар донио оспорени акт сагласно овлашћењима садржаним у члану 

21. Закона о републичкој управи и члану 52. став 1. Закона о водама. У одговору се, 

такође, указује да је оспорени акт донесен на основу Закона о водама, којим је у члану 

52. ст. 3. и 4. прописано да контролу воде која је намијењена за људску употребу могу 

вршити само овлашћене лабораторије, а услове које ће испуњавати овлашћене 

лабораторије, садржај и начин добијања овлашћења прописује министарство надлежно 

за област здравства, те се закључује да су, из наведених разлога, неосновани наводи из 

приједлога о несагласности Правилника са Законом о храни. Поред тога, у одговору се 

наводи да је Министарство здравља и социјалне заштите, у складу са својим 

надлежностима и дјелатностима здравствених установа прописаних Законом о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09), 

процијенило који су то услови које треба да испуни јавна здравствена установа да би 

била овлашћена да врши контролу воде за пиће, као и да је, у складу са Смјерницама за 

поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради 

закона („Службени гласник Републике Српске“ бр. 123/08 и 73/12), проведен поступак 

консултација везано за Правилник о здравственој исправности воде за пиће. Детаљно 

образлажући значај јавноздравствене контроле воде за пиће доносилац акта износи 

мишљење да би воду за пиће требало да контролише искључиво јавна здравствена 

установа која запошљава специјалисте из области јавног здравства и која је овлашћена 

од стране Министарства здравља и социјалне заштите, јер се на тај начин омогућава 

стално праћење параметара воде за пиће због важности њене здравствене исправности 

и њеног директног утицаја на здравље становништва, а уједно се избјегава ризик од 

злоупотреба условљених тржишним и профитним мотивима разних лабораторија.  

 

Правилник о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник 

Републике Српске“ број 75/15) донио је министар здравља и социјалне заштите на 

основу члана 52. став 1. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

50/06, 92/09 и 121/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Увидом у 

овај правилник утврђено је  да су  овим актом, послије основних одредаба (чл. 1. до 3.), 

одредбама чланова 4. до 14. прописани вриједносни параметри за здравствено исправну 

воду за пиће, затим да је одредбама чланова 15. до 40. регулисана флаширана вода за 

пиће (стона вода, природна минерална вода и природна изворска вода), одредбама 

чланова 41. до 44. регулише се пречишћавање и дезинфекција воде, а одредбама 

чланова 45. до 53. прописују се услови за овлашћивање Јавне здравствене установе за 

контролу здравствене исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне и 

природне изворске воде. Прописано је и да ступањем на снагу овог правилника престаје 

да важи Правилник о здравственој исправности воде за пиће ("Службени гласник 

Републике Српске" број 40/03), те да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (чланови 54. и 55). 
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Овим правилником прописује се здравствена исправност воде за пиће, 

здравствена исправност стоне воде, природне минералне и природне изворске воде и 

услови у погледу кадра, простора и опреме које мора испуњавати јавна здравстена 

установа за контролу здравствене исправности воде за пиће, стоне воде, природне 

минералне и природне изворске воде (члан 1). Чланом 45. Правилника прописано је да 

контролу здравствене исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне и 

природне изворске воде врши Институт за јавно здравство у складу са овим 

правилником и законом  који уређује област здравствене заштите (став 1), те да се код 

водовода који имају властиту лабораторију и који врше редовну контролу воде за пиће 

може смањити број узетих узорака до 30%, што се регулише уговором између 

Института за јавно здравство и водовода (став 2). Поред тога, Правилником је 

прописано да се јавна здравствена установа из члана 45. став 1. овлашћује за контролу 

здравствене исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне и природне 

изворске воде ако за анализе из члана 46. став 1. овог правилника има обезбијеђен 

стручни кадар у пуном радном односу таксативно наведен у тачкама 1. до 4. члана 47, 

затим ако има функционално одвојене просторије таксативно наведене у тач. 1. до 7. 

члана  48, те ако има обезбијеђену опрему таксативно наведену у тач. 1. до 23. члана 50. 

Овим правилником је, такође, и то чланом 51. прописана надлежност Комисије за 

утврђивање услова у погледу кадра, простора и опреме а која треба да утврди да ли 

јавна здравствена установа испуњава услове у погледу кадра, простора и опреме, а 

члановима 52. и 53. прописана је документација коју, уз захтјев за утврђивање 

испуњености услова у погледу кадра, простора и опреме, подноси  јавна здравствена 

установа из члана 45. став 1. као и обавеза Комисије да сачини записник и да приједлог 

на основу којег се рјешењем утврђује испуњеност услова за контролу здравствене 

исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне и природне изворске воде.  

 

Разматрајући питање надлежности министра здравља и социјалне заштите 

Републике Српске да донесе оспорени правилник Суд је, прије свега, имао у виду члан 

97. Устава Републике Српске, којим је утврђено да послове државне управе обављају 

министарства и други републички органи управе (став 1), те да министарства и други 

републички органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте Народне 

скупштине и Владе, као и акте предсједника Републике, рјешавају у управним 

стварима, врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом 

(став 2).   

 

Уз то, Суд је имао у виду Закон о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), којим је, 

између осталог, прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и 

друге опште акте, да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа 

Владе (члан 69. ст. 1. и 2),  да органи управе  могу доносити прописе из члана 69. овог 

закона само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе, као и да 

органи управе не могу на основу члана 69. овог закона одређивати своје или туђе 

надлежности, нити физичким и правним лицима установљавати права и обавезе  које 

нису већ установљене законом или прописом Владе (члан 70. ст. 1. и 2), те да 

министарством руководи министар који, између осталог,  доноси прописе из члана 69. 

став 1. овог закона (члан 82. ст. 1. и 2).  

 

Такође, Суд је имао у виду члан 52. Закона о водама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09 и 121/12), којим је прописано да ће квалитет воде 
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која је намијењена за људску употребу одговарати условима утврђеним у члану 22. 

овог закона и пропису о води за пиће који доноси министарство надлежно за област 

здравства (став 1), да контролу воде која је намијењена за људску употребу могу 

вршити само овлашћене лабораторије (став 3), те да услове које ће испуњавати 

овлашћене лабараторије, садржај и начин добијања овлашћења прописује министарство 

надлежно за област здравства (став 4). Суд је, такође, имао у виду да се овим законом 

уређује начин интегралног управљања водама унутар Републике Српске (члан 1. став 

1),  те да је,  између осталог, прописано да вода намијењена људској употреби означава 

воду намијењену за људску употребу која одговара прописима из подручја исправности 

животних намирница, као и значења према Директиви 80/778/Е3, допуњено 

Директивом 98/83/Е3 (члан 4. став 1. тачка 20), да  елементи става 1. овог члана 

обухватају, али се не ограничавају на обезбјеђивању довољне количине воде за пиће, 

као основном приоритету при управљању водама, заштити вода, унапређењу и обнови 

површинске и подземне воде, примјеном Оквирне директиве о водама, Директиве ЕУ 

80/778/ЕЦ од 15. јула 1980. године, која се односи на воду намијењену за људску 

употребу и директивама којима је допуњена, Директиве ЕУ 98/83ЕЦ од 3. новембра 

1998. године, која се односи на квалитет воде намијењене људској употреби, и прописа 

Републике Српске у погледу квалитета који мора испуњавати вода као људска 

намирница (члан 22. став 2).  

 

Уз то, Суд је имао у виду Закон о храни (Службени гласник Републике Српске" 

број 49/09), на који указује предлагач,  и то члан 4. став 3, којим је прописано да појам 

хране обухвата и воду, и то: воду која служи за јавно снабдијевање становништва као 

вода за пиће (тачка а), воду која се употребљава или уграђује у храну током њене 

производње, припреме или обраде (тачка б) и минералну и изворску воду упаковану у 

оригинално паковање (тачка в), затим члан 35. став 1, којим је прописано да 

лабораторијска испитивања у области безбједности хране врше лабораторије 

акредитоване у складу са прописима о акредитацији и овлашћене од Министарства, уз 

прибављено мишљење Министарства здравља, у складу са посебним прописима, те 

члан 36. став 4, према коме министар, уз прибављена мишљења Министарства здравља 

и Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси правилник којим 

прописује поступак утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија из 

става 1. овог члана.  

           

Полазећи од наведеног, неспорно је, по оцјени Суда, да је министар здравља и 

социјалне заштите, сагласно одредбама члана 52. ст. 1. и 4. Закона о водама, био 

овлашћен да општим актом пропише услове које у погледу здравствене исправности 

треба да испуњава вода која је намијењена за људску употребу, као и да пропише 

услове које треба да испуњавају овлашћене лабораторије како би могле вршити 

контролу здравствене исправности воде која је намијењена за људску употребу, те 

садржај и начин добијања овлашћења. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је 

Закон о водама, којим се на цјеловит начин уређује управљање водама које, између 

осталог, обухвата и заштиту од штетног дјеловања вода, леx специалис у односу на 

Закона о храни те да се, у конкретном случају, када је у питању здравствена исправност 

воде која је намијењена за људску употребу примјењују одредбе Закона о водама и 

Правилник о здравственој исправности воде за пиће, као подзаконски акт, који је 

донесен за извршење закона на основу овлашћења из члана 52. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 92/09 и 121/12). С обзиром на 

изложено Суд је оцијенио да је садржина чланова 2. до 44, те чланова 46. и 49. 

Правилника у границама законских овлашћења доносиоца акта. Суд је, такође, 
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оцијенио да су и чланови 54. и 55. Правилника, којима је одређено временско важење 

ранијег правилника који је уређивао исту област, те објављивање и ступање на снагу 

новог акта, иако од стране предлагача нису посебно оспорени, у границама законског 

овлашћења доносиоца акта, односно да је члан 55. Правилника у сагласности са чланом 

109. Устава Републике Српске.  

 

Међутим, министар здравља је, по оцјени Суда, прописујући чланом 1. у дијелу 

који гласи "... јавна...." и чланом 45. став 1. Правилника да контролу здравствене 

исправности воде за пиће, стоне воде, природне минералне и природне изворске воде 

врши Институт за јавно здравство, прекорачио овлашћења утврђена наведеним чланом 

52. став 4. Закона о водама. Наиме, по оцјени Суда, наведеном законском одредбом 

министар здравља и социјалне заштите је био овлашћен да пропише услове које ће 

испуњавати све овлашћене лабораторије које могу вршити контролу воде која је 

намијењена за људску употребу, те садржај и начин добијања овлашћења. Дакле, 

наведено овлашћење министру здравља и социјалне заштите из члана 52. став 4. Закона 

о водама не подразумијева могућност да министар подзаконским актом донесеним за 

извршавање закона пропише услове које у погледу кадра, простора и опреме мора 

испуњавати јавна здравстена установа, односно да овласти Институт за јавно здравство 

да врши контролу здравствене исправности воде намијењене за људску употребу, 

будући да за такво прописивање у закону  нема основа. Како су одредбе члана 45. став 

2. и чланови 47. и 48, те чланови 50, 51. 52. и 53. Правилника, садржински и логички 

повезани са оспореним чланом 45. став 1. Правилника, јер се односе се на извршење 

овог члана, Суд је утврдио да ни члан 45. став 2. те чланови 47, 48, 50, 51, 52. и 53. 

Правилника нису у сагласности са Законом о водама.  

 

          Чињеница да су члан 1. у дијелу који гласи: "...јавна...", члан 45. и  чланови 47. и 

48, те чланови  50, 51, 52. и 53. Правилника донесени прекорачењем овлашћења чини 

их неуставним и са становишта члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом.  

 

         Наводи предлагача који се односе на несагласност оспореног правилника са 

Законом о храни (Службени гласник Републике Српске" број 49/09) нису, по оцјени 

Суда, од утицаја у овој правној ствари, будући да је Закон о водама за чије извршење је 

Правилник донесен, леx специалис у овој области. 

 

         У смислу члана 115. Устава, Уставни суд није надлежан за оцјену сагласности 

оспореног правилника са Законом о храни ("Службени гласник Босне и Херцеговине" 

број 50/04) и Правилником о поступку утврђивања испуњености услова за рад 

испитних лабараторија („Службени гласник Републике Српске“ број 106/10).  

 

        На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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        Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Суда 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-56/15                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

  26. октобар 2016. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА          

 

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Будући да законско овлашћење којег има министар здравља и социјалне 

заштите да пропише услове за контролу воде која је намијењена за људску 

употребу, не подразумијева и овлашћење да подзаконским актом донесеним за 

извршавање закона пропише услове које у погледу кадра, простора и опреме мора 

испуњавати здравстена установа, дошло је до повреде уставног начела 

законитости. 
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Одлука 

Број: У-58/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

 
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 26. октобра 2016. 

године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
 

      

Утврђује се да члан 2. став 1. Одлуке о комуналној накнади ("Службени 

гласник Града Бања Лука" број 5/13), у дијелу који гласи: "... привременом или 

сталном, изграђеном са одобрењем за грађење или без одобрења за грађење...", и 

став 2. ове одлуке, нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

"Тржница" д.о.о. Бања Лука поднијела је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 2. Одлуке 

о комуналној накнади ("Службени гласник Града Бања Лука" број 5/13), коју је 

донијела Скупштина Града Бања Лука. Предлагач сматра да доносилац предметне 

одлуке није могао оспореном одредбом члана 2. овог општег акта одредити обвезнике 

плаћања комуналне накнаде на начин који није у сагласности са чланом 24. Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гланик Републике Српске" број 124/11). У вези 

са наведеним, посебно истиче да није у надлежности скупштине јединице локалне 

самоуправе да одређује круг лица која су обвезници плаћања комуналне накнаде, јер је 

то питање у домену законодавца. Слиједом наведеног, предлаже да Суд, након 

проведеног поступка, утврди да оспорени члан 2. Одлуке о комуналној накнади није у 

сагласности са Законом о комуналним дјелатностима, те стога ни чланом 108. Устава 

Републике Српске.    

 

Поред тога, предлагач тражи да Суд обустави од извршења појединачне акте и 

радње које су предузете на основу оспорене одлуке, до доношења коначне одлуке Суда 

о њеној уставности и законитости, са циљем спречавања даљих штетних посљедица 

које ће њеном примјеном настати за већи број физичких и правних лица на које се ова 

одлука односи. 

 

У одговору који је на приједлог доставила Скупштина Града Бања Лука наводи 

се да је оспорена одлука донесена на основу овлашћења из члана 22. Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гланик Републике Српске" број 124/11), те да је 

оспорена одредба ове одлуке у цијелости сагласна члану 24. овог закона, с обзиром на 

то да Одлуком њен доносилац није прописао обвезнике комуналне накнаде, како се то 

тврди у инцијативи, већ је преписана законска одредба која дефинише ове субјекте. 

Одлуком се, како се даље истиче, поштују права физичких и правних лица који су 
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обвезници комуналне накнаде и у потпуности су стављени у равноправан положај, са 

циљем да се на законит начин прикупљају средства за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње.  

 

Одлука о комуналној накнади ("Службени гласник Града Бања Лука" број 5/13) 

донесена је на основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута 

Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 25/05, 30/07 и 17/12). 

Оспореним чланом 2. ове одлуке прописано је да су обвезници комуналне накнаде 

власници или носиоци права располагања на стамбеном, пословном или другом 

простору, привременом или сталном, изграђеном са одобрењем за грађење или без 

одобрења за грађење, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног и 

другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње (став 1). Под другим простором, у смислу ове одлуке, 

сматра се гаражни простор, помоћни простор, као и дворишни и господарски објекти и 

слично (став 2.). 

Приликом оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 2. предметне 

одлуке, Суд је имао у виду да према тачки 11. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује систем 

јавних служби. Поред тога, одредбом члана 102. став 1. тачке 2. и 6. Устава Републике 

Српске утврђено је 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. Надаље, према члану 30. 

став 1. алинеја 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05), у надлежности скупштине општине је и да доноси 

одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом.  

Поред тога, Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" број 124/11), који је означен као правни основ за доношење 

оспорене одлуке, прописано је да је корисник комуналне услуге физичко лице, 

предузетник, удружење грађана, привредно друштво и друга правна лица, органи, 

организације и институције јавних служби који на законит начин користе комуналне 

производе и услуге (члан 3. тачка т), да скупштина јединице локалне самоуправе, у 

складу са овим законом, прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње (члан 22. став 1), те да се одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне 

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

степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке 

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

став 2). Према члану 23. истог закона, комунална накнада се одређује према јединици 

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

друштвеног стандарда.  

У конкретном случају Суд је посебно узео у обзир и одредбу члана 24. Закона о 

комуналним дјелатностима, којом је утврђен круг лица која су обвезници комуналне 

накнаде тако што је прописано да су то власници стамбеног, пословног или другог 

простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог 



270 

 

простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње.      

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да је Скпштина 

Града Бања Лука била овлашћена да донесе оспорену одлуку, којом се, са циљем 

извршавања Закона о комуналним дјелатностима, поближе прописују основе, мјерила и 

критеријуми на основу којих се одређује висина комуналне накнаде, обрачун и рокови 

плаћања комуналне накнаде на подручју града. Међутим, по оцјени Суда, нормирањем 

из оспореног члана 2. став 1. предметне одлуке, у дијелу који гласи "... привременом 

или сталном, изграђеном са одобрењем за грађење или без одобрења за грађење...", као 

и става 2. истог члана, дошло је до повреде начела законитости из члана 108. Устава, 

јер је доносилац овог општег акта предметне правне односе уредио на начин који није у 

цијелости у сагласности са чланом 24. Закона о комуналним дјелатностима. Наиме, 

овом законском одредбом законодавац је, на основу својих уставних овлашћења, 

дефинисао субјекте који су обвезници комуналне накнаде, тако да се актом јединице 

локалне самоуправе не може на другачији начин регулисати ово питање. У конкретном 

случају, доносилац предметне одлуке је нормирањем из оспореног члана 2. став 1, у 

дијелу који гласи: "... привременом или сталном, изграђеном са одобрењем за грађење 

или без одобрења за грађење...", те става 2. овог члана, којим је дефинисао који објекти 

се сматрају "другим простором" у смислу овог члана, проширио одредбу члана 24. 

Закона о комуналним дјелатностима. Оваквим прописивањем Скупштина Града Бања 

Лука је, по оцјени Суда, изашла из оквира својих уставних и законских овлашћења, јер 

није могла додатно, мимо Закона, одређивати статус објеката чији власници су 

обвезници комуналне накнаде, нити је била овлашћена да дефинише који објекти се 

сматрају "другим простором" приликом утврђивања обавезе плаћања комуналне 

накнаде. Члан 22. Закона о комуналним дјелатностима, који је наведен као правни 

основ за доношење оспорене одлуке, не садржи овакво овлашћење за скупштину 

јединице локалне самоуправе, већ прописује да се њеном одлуком, у складу са законом: 

"одређују основи и мјерила за утврђивање висине комуналне накнаде зависно од 

степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке 

комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга". Суд 

сматра да је уређивање ових правних односа у ингеренцији искључиво законодавца, 

који регулише сва темељна питања у погледу утврђивања обавезе плаћања комуналне 

накнаде, односно, у конкретном случају, дефинише објекте поводом којих настаје ова 

обавеза за титуларе одређених права на њима, тако да јединица локалне самоуправе не 

може подзаконским актом, који се доноси са циљем извршавања закона, интервенисати 

у ову материју на начин како је то прописано оспореном нормом предметне одлуке.  

         С обзиром на чињеницу да је овим одлучено о уставности и законитости одредбе 

члана 2. оспорене Одлуке о комуналној накнади, Суд сматра да је беспредметно 

разматрати захтјев предлагача да се обуставе од извршења појединачни акти и радње 

који су донесени, односно предузети на основу ове одлуке.  

      На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  
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   Ову одлуку 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-58/15                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

26. октобар 2016. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                           

                                                                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да није могао мимо закона одређивати статус објеката 

чији власници су обвезници комуналне накнаде, доносилац подзаконског општег 

акта је учинио повреду начела законитости, јер је на тај начин проширио законску 

одредбу и изашао из оквира својих уставних и законских овлашћења. 
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Одлука 

Број: У-69/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачке а) и б)  Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 26. октобра 2016. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о прихватању кредитних средстава Свјетске банке – 

Међународне асоцијације за развој по Пројекту хитног опоравка од поплава, број 01-

013-210/15 („Службени гласник Општине Костајница“ број 12/15) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 71/12 и 

52/14) и Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Жељко Чекић из Костајнице, који је у моменту обраћања Уставном суду 

Републике Српске обављао функцију предсједника Скупштине Општине Костајница, 

дао је Суду иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости Одлуке о прихватању кредитних средстава Свјетске банке – Међународне 

асоцијације за развој по Пројекту хитног опоравка од поплава, број 01-013-210/15 

(„Службени гласник Општине Костајница“ број 12/15). Из садржине иницијативе 

произлази да оспорена одлука, коју је донијела Скупштина Општине Костајница, на 

наставку 24. редовне сједнице, одржане 2. новембра 2015. године, није у сагласности са 

чланом 33б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланом 62. ст. 4. и 8. (у иницијативи погрешно означен 

као став 7) Закона о задужењу дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 71/12 и 52/14), јер није донесена у законом прописаном 

поступку. Образлажући разлоге оспоравања Одлуке давалац иницијативе наводи да он, 

као предсједник Скупштине Општине,  није сазвао наставак 24. редовне сједнице већ 

потпредсједник Скупштине на тражење начелника Општине као предлагача оспореног 

акта. Захтјев за одржавање ове скупштинске сједнице начелник Општине је првобитно 

доставио предсједнику Скупштине Општине, тј. даваоцу иницијативе, али је, накнадно, 

не сачекавши протек законског рока предвиђеног за заказивање засједања, а, наводно, 

руководећи се разлозима хитности, те сматрајући да је предсједник одбио да закаже 

сједницу, свој захтјев прослиједио потпредсједнику Скупштине. Истиче се да 

обавјештење о одржавању наставка 24. сједнице није објављено на начин прописан 

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама, као и да потреба хитности у поступању не 

може бити разлог за сазивање засједања на описани начин, јер релевантни члан 33б. 

Закона о локалној самоуправи не регулише на овај начин. Такође се наводи  да је 

приједлог оспорене одлуке раније био уврштен дневни ред 23. скупштинског 

засиједања, али да је био повучен од стране начелника општине као њеног предлагача. 

С обзиром на наведено, давалац иницијативе сматра да оспорени акт није сагласан ни 
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члану 32. ст. 3, 4. и 5. Статута Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ бр.12/05 и 1/07), те чл. 8-84, члану 85. ст. 1. и 2, члану 88. ст. 2. и 3. и члану 

195. Пословника Скупштине Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ број: 12/09), те, додатно, предлаже да Суд, обустави од извршења оспорену 

одлуку. Суду је, такође, достављена документација у сврху поткрепљивања напријед 

изложеног. 

 

Скупштина Општине Костајница није доставила одговор на наводе из 

иницијативе. 

   

Суд констатује да је секретар Скупштине Општине Костајница Суду доставила 

изјашњавање начелника Општине на аргументацију изнесену у приједлогу, као и да 

начелник Општине сходно члану 24. Закона о Уставном суду, нема својство учесника у 

поступку. Том приликом, Суду је у прилогу изјашњења прослијеђена и одређена 

документација која се тиче заказивања 24. редовне сједнице Скупштине Општине 

Костајница, као и њеног наставка. 

 

Скупштина Општине Костајница донијела је Одлуку о прихватању кредитних 

средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Пројекту хитног 

опоравка од поплава, број 01-013-210/15 („Службени гласник Општине Костајница“ 

број 12/15), на сједници одржаној 2. новембра 2015. године, на основу члана 62. Закона 

о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 71/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одлуке о алокацији кредитних 

средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Пројекту хитног 

опоравка од поплава („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/15) и члана 56. 

Статута Општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број: 12/05 и 

1/07). Овом одлуком прихватају се кредитна средства Свјетске банке – Међународне 

асоцијације за развој по хитном пројекту опоравка од поплава у износу од 400.000 СДР 

(888.000 КМ) (тачка И). 

 

Суд је констатовао да доносилац, с обзиром на датум доношења оспорене 

одлуке, исту није могао засновати на Одлуци о алокацији кредитних средстава Свјетске 

банке – Међународне асоцијације за развој („Службени гласник Републике Српске“ 

број 13/15) јер је она престала да важи ступањем на снагу Одлуке о алокацији 

кредитних средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Хитном 

пројекту опоравка од поплава („Службени гласник Републике Српске“ број: 39/15) која 

је била на снази у вријеме усвајања оспореног акта. Предметним одлукама Влада је, 

између осталог, кредитна средства намијењена рехабилитацији локалне јавне 

инфраструктуре у општинама погођеним поплавом, ставила на располагање јединицама 

локалне самоуправе. Суд је констатовао да наведени пропуст доносиоца није од значаја 

за рјешавање у овој уставноправној ствари будући да у поступку оцјене уставности и 

законитости општих правних аката, Суд цијени њихову усаглашеност са актима вишег 

правног реда, односно Уставом и релевантним законима.  

 

Уставом Републике Српске је утврђено да општина преко својих органа у складу 

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

повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и општих аката општине и обавља 

и друге послове утврђене Уставом, законом и статутом општине, а да се систем локалне 

самоуправе уређује законом (члан 102. став 1. тач. 6. и 8 и став 2) и да закони, статути и 
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други општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 

Поред овога Суд је узео у обзир да је одредбама Закона о локалној самоуправи 

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

оцјени Суда, од значаја за оцјену основаности навода предлагача, прописано да је 

скупштина општине орган одлучивања и креирања политике општине која, између 

осталог, доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење (члан 

30. алинеја 2), да предсједник скупштине општине заступа и представља скупштину 

општине, сазива сједнице скупштине и њима предсједава, док потпредсједник 

скупштине општине обавља послове утврђене статутом и пословником скупштине 

општине и замјењује предсједника скупштине општине у случају његове спријечености 

(члан 33), да сједницу скупштине општине сазива предсједник скупштине општине по 

потреби, а најмање једном у два мјесеца, те да предсједник скупштине општине сазива 

скупштину по сопственој иницијативи, или на захтјев начелника општине или 1/3 

одборника, у року од 15 дана од дана подношења захтјева, као и да, ако сједницу 

скупштине не сазове предсједник скупштине општине у року из става 2. овог члана, 

односно потпредсједник скупштине општине у случају када је предсједник скупштине 

општине спријечен да је сазове или одбије да је сазове, скупштину сазива подносилац 

захтјева, док у случају из става 3. овог члана, сједници Скупштине предсједава 

одборник којег одреди скупштина општине, ако је предсједник, односно 

потпредсједник скупштине општине спријечен или одбије да предсједава сједници 

(члан 33б), да је надлежност начелника да предлаже одлуке и друга општа акта 

скупштини (члан 43. алинеја 2). 

 

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 71/12 и 52/14), а који је, између осталог, послужио као 

основ за доношење оспореног акта, уређује се начин и поступак задуживања, издавање 

гаранција и емисија хартија од вриједности Републике Српске, јединица локалне 

самоуправе и фондова социјалне сигурности, обезбјеђење средстава за отплату дуга, 

вођење евиденције о дугу, гаранцијама и хартијама од вриједности, као и друга питања 

која се односе на дуг, гаранције и хартије од вриједности Републике Српске, јединица 

локалне самоуправе и фондова социјалне сигурности (члан 1), као и да јединица 

локалне самоуправе може да се задужи или изда гаранцију искључиво на основу одлуке 

скупштине јединице локалне самоуправе, док обавјештење о сједници скупштине 

јединице локалне самоуправе на којој ће се разматрати одобравање задужења или 

гаранција мора бити објављено у најмање једном дневном листу доступном на 

територији јединице локалне самоуправе и њеној званичној интернет презентацији, 

најмање седам дана прије дана одржавања сједнице скупштине, да је јединица локалне 

самоуправе обавезна да прибави сагласност Министарства финансија за задужење, 

односно за издавање гаранције, те да јединица локалне самоуправе доставља 

Министарству финансија одлуку о задуживању или издавању гаранције у року од десет 

дана од дана њеног доношења (члан 62. ст. 1, 4, 5. и 8). 

 

Из наведених законских одредаба произлази да се јединица локалне самоуправе 

може задужити само на основу одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе, уз 

облигаторно обавјештавање јавности о одржавању сједнице на којој ће се разматрати 

одобравање задужења у најмање једном дневном листу доступном на територији 

јединице локалне самоуправе и њеној званичној интернет презентацији, и то најмање 

седам дана прије дана одржавања сједнице скупштине. Скупштинско засједање, у 
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правилу, сазива предсједник скупштине општине у року од 15 дана од дана подношења 

захтјева њено за одржавање, а потпредсједник скупштине општине само у случају 

спријечености предсједника, односно његовог одбијања да сазове засједање, док статус 

овлашћеног предлагача, између осталог, има и начелник општине. 

 

Надаље, разматрајући наводе предлагача, те на основу достављене 

документације, Суд је констатовао да је предсједник скупштине општине, на приједлог 

начелника Општине Костајница, заказао 24. редовну сједницу Скупштине Општине 

Костајница 23. октобра 2015. године, а у циљу разматрања предметног задужења. Због 

неусвајања дневног реда ову сједницу је прекинуо предсједник Скупштине Општине, 

пропуштајући да притом закаже њен наставак. Начелник општине је 28. октобра 2015. 

године, затражио од предсједника Скупштине заказивање наставка 24. сједнице, а с 

циљем усвајања оспореног акта. Одговарајући на предметно тражење, дописом од 30. 

октобра 2015. године, предсједник Скупштине Општине је, изражавајући нескривену 

сумњичавост у намјере начелника када је приједлог Одлуке у питању, истог 

обавијестио да је од Министарства финансија тражио достављање документације, која 

је по његовом мишљењу релевантна за разматрање одлуке о задужењу, а коју, наводно, 

и поред настојања, није могао да прибави од надлежних у општинској служби. Овим 

дописом се констатује да ће по добијању тражене документације бити сазван колегијум 

на коме ће иста бити размотрена. Суд је, поред овога, утврдио да је на захтјев 

начелника Општине од 2. новембра 2015. године, потпредсједник Скупштине Општине, 

истог дана, сазвао наставак 24. сједнице Скупштине Општине, као и да је на овој 

сједници, такође истог дана, усвојена оспорена одлука. У захтјеву за одржавање 

сједнице који је начелник Општине упутио потпредсједнику Скупштине констатовано 

је, без додатног објашњења, да је предсједник Скупштине одбио да сазове наставак 

засједања. О одржавању 24. редовне сједнице јавност је била обавијештена на начин 

прописан чланом 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, док 

је овакво обавјештење изостало приликом заказивања њеног наставка. Актом број: 

06.04/400-393-19/15 од 23. новембра 2015. године Министарство финансија је дало 

сагласност да се Општина Костајница кредитно задужи према условима дефинисаним у 

оспореној одлуци.  

 

Полазећи од изложеног Суд је утврдио да Одлука о прихватању кредитних 

средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Пројекту хитног 

опоравка од поплава, број 01-013-210/15 („Службени гласник Општине Костајница“ 

број 12/15), није донесена у складу са прописаним законским процедурама. Одредбама 

чланова 33. и 33б. Закона о локалној самоуправи поступак сазивања скупштинских 

засједања регулисан је на општи начин, независно од карактера сједнице која се сазива, 

те према оцјени Суда, законодавац из општег правила не изузима случај заказивања 

наставка скупштинског засједања. Исто тако, поменуте законске одредбе, поред другог, 

уређују да потпредсједник скупштине само изузетно и под утврђеним условима 

замјењује предсједика скупштине, између осталог, и у случајевима сазивања сједнице 

овог органа. Стога је, према становишту Суда, потпредсједник Скупштине Општине 

Костајница изашао ван оквира својих овлашћења када је, на захтјев начелника 

Општине, заказао предметни наставак засједања, јер предсједник Скупштине Општине 

није био спријечен, нити је одбио да сазове наставак сједнице, док рок из става 2. члана 

33б. Закона, у моменту заказивања наставка, није био протекао. Надаље, законодавац је 

нормирајући обавезу објављивања обавјештења о одржавању сједнице скупштине 

јединице локалне самоуправе на којој ће се разматрати одобравање њеног задужења 

(члан 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске), на 
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недвосмислен начин назначио значај овакве врсте сједница, и то цијенећи друштвену 

оправданост, те дугорочност и далекосежност посљедица које усвајање одлуке о 

задужењу има на општи и јавни интерес. С обзиром на то да је наставак 24. 

скупштинске сједнице, на коме је усвојена оспорена одлука, одржан 2. новембра 2015, а 

по захтјеву начелника од истог датума, Суд је утврдио да информација о одржавању 

засједања није учињена доступном јавности. Имајући у виду да приликом прекида 24. 

сједнице није одређен датум њеног наставка, необјављивање информације о његовом 

одржавању, независно од тога што је јавност била обавијештена о одржавању 

прекинуте сједнице од 23. октобра 2015. године, представља, у конкретном случају, 

поступање супротно суштини прописивања из члана 62. став 4. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске, јер подразумијева искључење јавности са 

скупштинске сједнице на којој је кредитно задужење и заиста расправљано. Такође, 

Суд је констатовао да релевантно законодавство не предвиђа разлог хитности као основ 

искључења обавезе обавјештавања јавности о скупштинском засједању које за предмет 

расправљања има кредитно задужење, нити је овај разлог предвиђен као основ за 

арбитрарност у поступању општинских органа и функционера када је сазивање 

сједнице у питању. 

 

      Имајући у виду да оспорена одлука није донесена у складу са Законом о локалној 

самоуправи и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Суд је 

утврдио да је иста несагласна и са одредбом члана 108. Устава Републике Српске.  

 

Према становишту Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости оспореног акта, разматрање навода предлагача о несагласности истог са 

ставом 8. члана 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске није од 

значаја за одлучење у овој уставноправној ствари. 

 

        Такође, Суд је утврдио да, сходно члану 115. Устава, није у његовој надлежности 

да цијени сагласност поступка доношења оспореног акта са Статутом Општине 

Костајница, као и Пословником Скупштине Општине Костајница, јер се ради о 

међусобној сагласности аката истог доносиоца, односно аката исте правне снаге. 

 

С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о уставности и законитости 

оспорене одлуке, по оцјени Суда, беспредметним се указује захтјев даваоца 

иницијативе да Суд обустави њену примјену. 

 

С обзиром да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено, те 

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

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

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

рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног  одлучено је као у  изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку 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-69/15                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

  26. октобар 2016. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА          

 

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да информација о одржавању засједања сједнице локалног 

парламента није била учињена доступном јавности, Уставни суд је оцијенио да је 

оспорена одлука донесена на таквој сједници противна закону, чиме је дошло до 

повреде уставног начела законитости.  
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Рјешење 

Број: У-85/15 од  26. октобра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/16 

 

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

члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тач. б) и г) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 26. октобра 2016. године, д о н и о   је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема 

радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 102/14) и члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о критеријумима и 

процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 102/14). 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 9. 

став 1. тачка 4. и члана 16. Правилника о критеријумима и процедури пријема 

радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 

102/14). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгана Туторић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 8. 

став 2. тач. 6, 7. и 8, члана 9. став 1. тачка 4) и члана 16. Правилника о процедури и 

критеријумима  пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 102/14), те члана 8. став 2. тач. 6,  7. и 8, члана 9. став 1. тачка 

4. и члана 16. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос 

у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14). Из садржине 

иницијативе произлази да оспорене одредбе предметних правилника нису у 

сагласности са чланом 5. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/07 ‒ пречишћени текст), те члановима 10, 33, 39. став 2. и чланом 108. Устава 

Републике Српске. 

Разматрајући дату иницијативу, Суд је, Рјешењем број У-85/15 од 30. марта 

2016. године покренуо поступак за оцјену уставности и законитости члана 8. став 2. 

тач. 6, 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос 

у основној школи  („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14), те члана 8. 

став 2. тач. 6, 7. и 8, члана 9. став 1. тачка 4. и члана 16. Правилника о критеријумима и 

процедури пријема радника у радни однос у средњој школи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 102/14). Истим рјешењем Суд није прихватио иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 9. став 1. тачка 4) и 

члана 16. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 

основној школи   („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14). 
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Министарство просвјете и културе Републике Српске није доставило одговор на 

рјешење о покретању поступка.                                                                            

Правилник о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 

основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) донесен је на 

основу члана 114. став 9, а у вези са чланом 122. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Овим правилником дефинишу се 

критеријуми, начин бодовања кандидата и процедура пријема радника у јавним 

основним школама (члан 1). Према члану 8. став 1. Правилника, уз потписану пријаву и 

документацију из члана 7. овог правилника потребно је доставити документацију на 

основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се 

врши бодовање по критеријумима из члана 9. овог правилника. Оспореним ставом 2. 

овог члана прописано је да документација из става 1. овог члана подразумијева, између 

осталог, увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из 

категорије породице погинулог борца (тачка 6), увјерење општинског/градског органа 

управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о 

кандидату из категорије ратног војног инвалида (тачка 7) и увјерење 

општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о 

утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се 

ради о кандидату из категорије борца (тачка 8).  

Правилник о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у 

средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) донесен је на 

основу члана 76. став 13, а у вези са чланом 89. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Правилником се дефинишу критеријуми, 

начин бодовања кандидата и процедура пријема радника у јавним средњим школама 

(члан 1). Чланом 8. став 1. Правилника прописано је да је уз потписану пријаву и 

документацију из члана 7. овог правилника потребно доставити документацију на 

основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се 

врши бодовање по критеријумима из члана 9. овог правилника. Према оспореном ставу 

2. овог члана, документација из става 1. овог члана подразумијева, између осталог, 

увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску 

заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије 

породице погинулог борца (тачка 6), увјерење општинског/градског органа управе 

надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из 

катергорије ратног војног инвалида (тачка 7) и увјерење општинског/градског органа 

управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из 

категорије борца (тачка 8). Оспореним чланом 9. став 1. тачка 4. Правилника прописано 

је да је један од критеријума за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за 

пријем у радни однос у школи и социјални статус, а оспореним чланом 16. Правилника 
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да се на основу социјалног статуса могу остварити бодови уколико се ради о кандидату 

који има статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске и у том случају додјељује се 10 бодова (став 1), те да је у случају из 

става 1. овог члана потребно приложити увјерење општинског органа управе надлежног 

за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (став 2).  

Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) уређена је дјелатност основног образовања и 

васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске (члан 1), те је 

овим законом, и то у члану 105. став 1, прописано да послове наставника, стручног 

сарадника и васпитача обављају лица која, осим услова утврђених Законом о раду, 

испуњава и сљедеће услове: да имају одговарајући ниво образовања ‒ завршен први 

циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, 

односно високу или вишу стручну спрему (тачка а) и имају љекарско увјерење о 

психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (тачка б), а ставом 2. да се 

услови из става 1. овог члана утврђују прије заснивања радног односа, док је чланом 

114. став 9. прописано да министар доноси правилник о процедури пријема, 

критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата, при чему се као 

обавезни морају дефинисати сљедећи критеријуми: вријеме проведено на евиденцији 

незапослених лица коју води Завод за запошљавање: након стицања одговарајуће 

стручне спреме, затим просјек оцјена током студирања и резултати остварени на 

интервјуу и писменом дијелу теста. 

 

Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) уређена је дјелатност средњег образовања и 

васпитања као дио јединственог система образовања (члан 1), те је у члану 75. став 1. 

прописано да послове наставника и стручног сарадника има право да обавља лице које, 

осим услова утврђених законом којим се уређују радни односи, испуњава и сљедеће 

услове: да има одговарајући ниво образовања ‒ завршен први циклус студијског 

програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ЕСТС бодова (тачка 

а), има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима 

(тачка б), није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против 

достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања 

дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (тачка в) и има 

положен стручни испит за рад у настави (тачка г), а ставом 2. да се услови из става 1. 

овог члана доказују прије заснивања радног односа, док је чланом 76. став 13. 

прописано да министар доноси Правилник о критеријумима и процедури пријема 

радника у радни однос у школи, при чему се као обавезни морају дефинисати сљедећи 

критеријуми: вријеме проведено на евиденцији незапослених лица коју води Завод за 

запошљавање након стицања одговарајуће стручне спреме, затим просјек оцјена током 

студирања и резултати остварени на интервјуу и писменом дијелу теста.  

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) прописано је да борац има предност у запошљавању 

(члан 30. тачка ђ), да су органи републичке управе и органи јединица локалне 

самоуправе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су у цјелини власништво 

Републике или већинском власништву Републике, општине или града, као и други 

субјекти који су основани законом или их је основала Влада ‒ дужни обезбиједити  
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приликом пријема нових радника да борац има, под истим условима, предност у 

запошљавању у односу на остала лица која нису корисници права по овом закону, у 

складу са прописима који регулишу област рада и запошљавања (члан 36. став 1), да  

војни инвалиди имају предност у запошљавању (члан 39. тачка ж), да су органи 

републичке управе и органи локалне управе, јавна предузећа и друга привредна 

друштва која су у цјелини власништво Републике или већинском власништву 

Републике, општине или града, као и други субјекти који су основани законом или их је 

основала Влада дужни обезбиједити приликом пријема нових радника да ратни војни 

инвалид има, под истим условима, предност у запошљавању у односу на остала лица, 

изузев чланова породице погинулог борца, у складу са прописима којима се уређује 

област рада и запошљавања (члан 54. став 1), да члан породице погинулог борца има 

предност у запошљавању (члан 60. тачка з), те да ће републичке управе и органи 

јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друга привредна друштва која су у 

цјелини власништво Републике или у 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 члан породице погинулог борца има, 

под истим условима, предност у запошљавању у односу на остала лица, укључујући 

ратне војне инвалиде борце, у складу са прописима којима се уређује област рада и 

запошљавања.  

Полазећи од наведених законских одредаба Суд је утврдио да члан 8. став 2. тач. 

6, 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у 

основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) и члан 8. став 2. 

тач. 6, 7. и 8. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос 

у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14) нису у 

несагласности са законом. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је министар 

просвјете и културе, на основу овлашћења из Закона о основном образовању и 

васпитању и Закона о средњем образовању и васпитању, у разради појединих законских 

одредаба, оспореним правилницима дефинисао критеријуме, начин бодовања 

кандидата и процедуру пријема радника у јавним основним и јавним средњим школама, 

а у оквиру тога, и услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања 

на јавни конкурс и начин утврђивања тих услова. Имајући у виду обавезу субјеката 

наведених у члану 36. став 1, члану 54. став 1. и члану 73. став 1. Закона о правима 

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

Републике Српске да приликом запошљавања дају, под истим условима, предност 

кандидатима који имају статус борца, војног инвалида или члана породице погинулог 

борца Суд је утврдио да прописивање обавезе кандидатима који имају овај статус да,  

уз потписану пријаву, доставе и документацију којом се тај статус потврђује, доносилац 

акта није прекорачио своја законска овлашћења.  

С обзиром на то 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 оцијенио  да су  члан 8. 

став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни 

однос у основној школи и члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о критеријумима и 

процедури пријема радника у радни однос у средњој школи у сагласности са Уставом 

Републике Српске.  

По оцјени Суда, оспореним одредбама члана 8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника 

о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и члана 
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8. став 2. тач. 6, 7. и 8. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у 

радни однос у средњој школи, којима је наведена документација коју, уз потписану 

пријаву треба приложити  кандидат који се пријављује на јавни конкурс, и то  као доказ 

да има статус кандидата који, под једнаким условима, има предност у запошљавању у 

односу на остале кандидате, не доводе се у питање принципи из чланова 10, 33 и 39. 

став 2. Устава, на које се позива давалац иницијативе. 

У поступку разматрања оспорених одредби члана 9. став 1. тачка 4. и члана 16. 

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

школи  Суд је утврдио да су ове одредбе Правилника, након подношења иницијативе,  

брисане Правилником о измјенама и допунама Правилника о критеријумима и 

процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 42/16), те је Суд, на основу члана 57. тачка а) Закона о 

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

92/12) обуставио поступак за оцјену уставности и законитости члана 9. став 1. тачка 4. 

и члана 16. овог акта, цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку због тога 

што нису отклоњене евентуалне  посљедице неуставности, односно незаконитости.  

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: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић  и академик проф. др Снежана Савић. 

 

Број: У-85/15                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

26. октобар 2016. године                                                                         УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                           

                                                                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

 
Оспореним одредбама подзаконских аката о процедури и критеријумима 

пријема радника у радни однос у основној и средњој школи, којима је прописана 

документација коју кандидат, као доказ о предности у запошљавању у односу на 

остале кандидате, уз потписану пријаву на јавни конкурс треба приложити, не 

доводе се у питање принцип равноправности пред законом и право да под једнаким 

условима буду примљени  у јавну службу.  
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Рјешење 

Број: У-37/15 од  30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

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 30. новембра 2016. године,  д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 237. став 2, 

члана 247. став 2., чланова 301а и 301б, члана 383. став 2, члана 387. став 2. и члана 

395 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 

 

Центар за хуману политику из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу  за покретање поступка за  оцјену уставности члана 237. став 2. члана 247. 

став 2. и чланова 301а и 301б Закона о парничном поступку (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). Давалац иницијативе 

истиче да се одредбама оспореног члана 237. став 2. овог закона доводе у 

неравноправан положај грађани и правна лица у Републици Српској по основу 

вриједности судског спора, ограничавају се и онемогућавају у коришћењу ревизије као 

правног средства и  да се тиме угрожавају уставни принципи о равноправности у 

правима, једнакости пред законом, уживању исте правне заштите и једнакој заштити 

права у поступку пред судом. Исти уставни принципи су угрожени и оспореним чланом 

247. став 2. и члановима 301а и 301б Закона, којима се, како је наведено, грађани и 

правна лица доводе у неравноправан положај по основу образовања и имовног стања, 

односно да се они који немају финансијских могућности да ангажују адвоката, као и 

они који немају завршен правни факултет и положен правосудни испит, ограничавају 

или онемогућавају да као пуномоћници учествују у поступку по ревизији. Поред 

наведеног, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорени чланови Закона нису у 

сагласности ни са чланом 300. истог закона. У иницијативи је наведено да је оспореним 

одредбама члана 247. став 2. и чланова 301а и 301б Закона, које су измијењене и 

допуњене 2013. године, суспендовано право странке  да изјави ревизију лично, чиме се 

ограничава приступ ревизионом суду и коришћење ревизије као правног средства. 

Допуном иницијативе истог даваоца оспорена је уставност и  члана 383. став 2, 

члана 387. став 2, члана 395. као и, како је наведено, других чланова овог закона који се 

односе на трошкове поступка, такође због несагласности са члановима 10. и 16. Устава 

Републике Српске. Наиме, давалац иницијативе сматра да се и овим одредбама у 

неравноправан положај доводе лица или странке у парничном поступку у Републици 

Српској по основу образовања, друштвеног положаја или својства да неко јесте или 

није адвокат, правобранилац и слично, и у вези с тим предлаже да Суд од доносиоца 

Закона затражи да прецизније регулише право на трошкове лица која нису адвокати и 

правобраниоци, односно да се странкама које саме себе заступају признају разумни 

трошкови. Такође, допуном иницијативе исти давалац је оспорио уставност одредбе 
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члана 103. Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку (“Службени 

гласник Републике Српске” број 61/13), односно већ оспорену одредбу члана 395. 

основног закона. Овим поднеском је наглашено да је  прописивање судских трошкова 

по посебној тарифи за Правобранилаштво и Центар за пружање бесплатне правне 

помоћи несагласно са уставним одредбама о равноправности грађана јер ове 

институције не могу по два основа остваривати приходе или бити плаћени за свој рад. 

Посљедњом допуном иницијативе давалац иницијативе предлаже да Суд, у складу са 

његовим овлашћењима, донесе мјеру која би омогућила грађанима да буду обештећени 

за неостварена права због, како је наведено, постојања неуставних одредаба овог 

закона. 

 

У одговору на наводе из иницијативе, који је Суду доставила Народна 

скупштина Републике Српске, поред осталог, наведено је да  је иницијатива неоснована 

и да се истом нетачно и непотпуно тумачи Устав Републике Српске. Да би се могло 

говорити о дискриминаторским елементима одређених одредаба и поступања, они 

морају подразумијевати различит третман лица која се налазе у истим или сличним 

околностима, а у конкретном случају се ради о адресатима који имају право на награду 

за рад адвоката и других лица и којима закон признаје право на награду, с једне стране, 

и, са друге стране, адресата који не испуњавају услове утврђене Законом. Такође, 

истичу да се погрешно и непотпуно тумачи Устав када се тврди да постоји 

дискриминација у Законом одређеном праву на ревизију у парничном поступку, јер су, 

како је наведено, Законом уређени услови једнаки за све парничне странке  за улагање 

ревизије, као ванредног правног средства. Такође наводе, уколико се у примјени 

законске норме укаже евентуална потреба за измјене или допуне оспорених одредби 

Закона, у сврху њиховог побољшања или употпуњавања, те указивања на 

незадовољство одређеним законским рјешењем ‒ да то свакако није од уставоправног 

значаја већ редовне легислативне процедуре, као и то да није у надлежности Суда да 

оцјењује међусобну неусаглашеност одредаба члана 247. став 2. и чланова 301а и 301б 

са чланом 300. став 1. Закона о парничном поступку. С обзиром на наведено предлажу 

да Суд не прихвати поднесену иницијативу. 

 

Оспореним одредбама Закона о парничном поступку (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) прописано је да 

ревизија није дозвољена ако вриједност побијаног дијела правоснажне пресуде не 

прелази 30.000 KM, а у привредним споровима 50.000 КМ (члан 237. став 2); да је 

ревизија недозвољена ако није изјављена преко пуномоћника из члана 301б овог закона 

ако је изјављена од лица које није овлашћено за подношење ревизије или лица које је 

одустало од ревизије или ако лице које је изјавило ревизију нема правни интерес за 

подношење ревизије, или ако је ревизија изјављена против пресуде против које се по 

закону не може изјавити (члан 247. став 2); да, ако у имовинскоправним захтјевима 

вриједност предмета спора прелази износ од 50.000 КМ, пуномоћници правних лица 

могу бити само лица која имају положен правосудни испит и у поступку по ревизији 

странку мора, као пуномоћник, заступати адвокат, осим ако је сама странка адвокат, и 

да изузетно од става 1. овог члана, странка може сама изјавити ревизију, ако има 

положен правосудни испит, односно за странку ревизију може изјавити пуномоћник 

који је, према одредбама овог или других закона, овлашћен да заступа странку, а који 

има положен правосудни испит (чланови 301а и 301б); да парнични трошкови 

обухватају и награду за рад адвоката и других лица којима закон признаје право на 

награду (члан 383. став 2); да, ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге 

трошкове, ови трошкови одмјериће се по тој тарифи (члан 387. став 2) и да се одредбе о 
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трошковима поступка примјењују на странке које заступају Правобранилаштво и 

Центар за пружање бесплатне правне помоћи те да трошкови поступка из става 1. овог 

члана обухватају трошкове у складу са Тарифом о накнадама и наградама за рад 

адвоката у Републици Српској (члан 395).         

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби закона Суд је имао у 

виду да је Уставом Републике Српске утврђено да су грађани равноправни у слободама,  

правима и дужностима 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 има право на једнаку заштиту својих права пред судом 

(члан 16); да Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе те 

да су средства буџета порези, таксе и други законом утврђени приходи  (члан 62); да 

Република уређује и обазбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа 

(тачка 10. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава); да је 

надлежност Народне скупштине Републике Српске да доноси законе,  друге прописе и 

опште акте (члан 70. став 1. тачка 2); да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са уставом (члан 108. став 1) и да се оснивање, надлежност, 

организација и поступак пред судовима утврђује законом (члан 122).  

 

Полазећи од наведених уставних одредаба Суд је утврдио да је у њима садржано 

овлашћење Народне скупштине Републике Српске да овим законом одреди правила 

поступка редовних судова који расправљају и одлучују у грађанскоправним споровима. 

Сагласно наведеним уставним одредбама законодавац је прописао када странке могу 

изјавити ревизију као ванредни правни лијек, начин подношења тог правног лијека, 

начин заступања странке у овом поступку, као и одредити шта сачињава парничне 

трошкове и коме они припадају.         

Оцјењујући уставност оспорених одредаба члана 237. став 2, члана 247. став 2. и 

чланова 301а и 301б Закона Суд је утврдио да се прописивањем када ревизија није 

дозвољена и која лица могу бити пуномоћници правних лица у имовинскоправним 

захтјевима, а која лица као пуномоћници морају заступати странку у поступку по 

ревизији, те када странка може сама  изјавити ревизију, односно када пуномоћник може 

изјавити ревизију за странку ‒ не нарушава уставни принцип на једнаку правну 

заштиту зајемчен чланом 10. Устава, те да нису повријеђене ни одредбе члана 16. став 

1. Устава, јер се ове одредбе Устава односе на све који се пред судом појављују као 

странке. У вези са наведеним, Суд је оцијенио да је законодавац оспореним одредбама 

Закона, свим правним и физичким лицима под истим условима омогућио судску 

заштиту у парничном поступку, што подразумијева и право на улагање ванредних 

правних лијекова, као и то да се, захтјевом за стручно заступање, права странака штите 

и грађани не дискриминишу према образовању и имовном стању, како тврди давалац 

иницијативе. Поред тога, законско ограничење могућности  изјаве ревизије кроз 

минималну утврђену вриједност побијаног дијела правоснажне пресуде, како је 

прописано оспореним чланом 237. став 2. Закона, као и ограничење у 

имовинскоправним захтјевима из оспорених чланова 301а и 301б Закона, по оцјени 

Суда, сагласно је јавном интересу ефикасне судске заштите права, што подразумијева и 

право на одређени квалитет у поступку по ванредним правним лијековима, због чега се 

она не може сматрати обликом дискриминације грађана. 

 

       Имајући у виду одредбу члана 115. Устава Републике Српске, Уставни суд не може 

од доносиоца Закона да тражи да прецизније регулише право на трошкове лица која 
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нису адвокати и правобраниоци, односно да се странкама које саме себе заступају 

признају разумни трошкови, како је предложено иницијативом, јер овим чланом Устава 

није предвиђена могућност да Уставни суд оцјењује међусобну сагласност оспорених 

одредаба члана 247. став 2. и чланова 301а и 301б  Закона са чланом 300. став 1. овог 

закона. 

       Поред тога, Суд је оцијенио да су рјешења из оспореног члана 383. став 2. и  члана 

387. став 2. Закона, односно прописивање да парнични трошкови обухватају и награду 

за рад адвоката и других лица којима закон признаје право на награду и да ће се ови 

трошкови ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, 

одмјерити по тој тарифи, ствар законодавне политике, коју Уставни суд, такође на 

основу одредбе члана 115. Устава, није овлашћен да оцјењује, при чему треба имати у 

виду да зајемчено начело грађанске једнакости и равноправности из члана 10. Устава не 

подразумијева једнакост у апсолутном смислу те рјечи, већ гарантује једнакост лица 

која се налазе у идентичним правним ситуацијама.  

       Оцјењујући уставност оспореног члана 395. Закона о парничном поступку 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), 

Суд је утврдио да Рјешењем број У-3/13 од 23. децембра 2013. године Уставни суд 

Републике Српске није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 395. Закона о парничном поступку (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). С обзиром  на то да је одлучивао о 

истој правној ствари, односно о уставности исте законске одредбе која је оспорена и 

овом иницијативом, Суд je, сходно члану 37. став 1. тачка  г) Закона о Уставном суду 

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

да иницијативу у овом дијелу не прихвати.  

    Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да разматра захтјев даваоца 

иницијативе да се донесе мјера која би омогућавала грађанима да буду обештећени за 

неостварена права због, како је наведено, постојања неуставних одредаба овог закона. 

 

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

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

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

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

покретању поступка.   

 

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

 

Ово рјешење, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-37/15                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман  
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 Законско ограничење могућности изјављивања ревизије кроз минималну 

утврђену вриједност побијаног дијела правоснажне пресуде, као и ограничење у 

имовинскоправним захтјевима, по оцјени Уставног суда сагласно је јавном 

интересу ефикасне судске заштите права, што подразумијева и право на одређени 

квалитет у поступку по ванредним правним лијековима, због чега се она не може 

сматрати обликом дискриминације грађана. 
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Одлука 

Број: У-52/15 од  30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

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 30. новембра 

2016. године,  д о н и о  ј е  

 

  

О Д Л У К У 
           

Утврђује се да Правилник о унутрашњој оргаизацији и систематизацији 

радних мјеста Јавне установе “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор 

Варош, (“Службени гласник општине Котор Варош” број 10/15), није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о локалној самоуправи 

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

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

 

      

О б р а з л о ж е њ е 

 

Начелник Општине Котор Варош поднио је Уставном суду Републике Српске 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој 

оргаизацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе “Центар за културу, спорт 

и информисање“ Котор Варош, број: 053-129/15 од 30. јула 2015. године (“Службени 

гласник Oпштине Котор Варош” број 10/15), који је донио директор Центра. У  

приједлогу је наведено да оспорени правилник није у складу са Законом о локалној 

самоуправи, Законом о систему јавних служби и са Уставом Републике Српске, 

односно да је донешење оспореног правилника без сагласности начелника Општине 

Котор Варош, супротно члану 43. Закона о локалној самоуправи и  члану 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби. Такође, у вези с наведеним, предлагач истиче да је 

прије ступања на снагу оспореног правилника постојала обавеза прибављања 

сагласности начелника Општине, с обзиром на то да се ради о установи чији је оснивач 

Општина, односно да је доношењем Правилника без сагласности начелника Општине 

нарушен и принцип из члана 108. Устава Републике Српске. Поред тога, предлагач 

наводи да је прописивање у члану 12. оспореног правилника, да исти ступа на снагу 

даном доношења, а да ће се примјењивати од дана прибављања сагласности оснивача, 

супротно члану 109. Устава. 

 

Одговор на наводе из приједлога Уставном суду је доставила Јавна установа 

“Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош, у коме је, поред осталог, 

наведено да су дописом од 30. јула 2015. године затражили сагласност начелника 

општине на оспорени Правилник, у смислу члана 19. Закона о систему јавних служби, 

да је тражена сагласност потписана од стране замјеника начелника који је, у складу са 

чланом 41. став 6. Закона о локалној самоуправи замијењивао одсутног начелника, те 

да су 31. јула 2015. године, запримили допис о датој сагласности од Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности, које је надлежно за комуникацију са јавним 

установама чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе. Сматрају 

погрешним навод из приједлога да се Правилник могао донијети само ако је дата 
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сагласност начелника Општине, односно да Закон о систему јавних служби не предвиђа 

претходну сагласност оснивача. Такође, у вези са оспоравањем члана 12. Правилника, 

наводе да је директор  Јавне установе “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор 

Варош, 18. априла 2016. године, исправио процесноправни недостатак у члану 12. 

Правилника и донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашљој 

оргаизацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе “Центар за културу, спорт 

и информисање“ Котор Варош број: 053-96/16 и исти прослиједио оснивачу на даљу 

процедуру, да је Правилник објављен у “Службеном гласнику Општине Котор Варош”, 

те да је испоштован члан 109. Устава Републике Српске.  

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне 

установе “Центар за културу, спорт и информисање“ Котор Варош, број: 053-129/15 од 

30. јула 2015. године (“Службени гласник Општине Котор Варош” број 10/15) донио је 

директор ове установе на основу члана 38. и члана 62. Статута ЈУ “Центар за културу, 

спорт и информисање“ Котор Варош. Овим правилником утврђена је унутрашња 

организација ове јавне установе, њен дјелокруг рада и послови који се обављају у 

њеним организационим јединицама, попис и опис послова и радних задатака, број 

извршилаца, услови за обављање послова и радних задатака, назив радних мјеста, 

овлашћења и одговорност запослених и друга питања предвиђена Законом о раду, 

Посебним колективним уговором и Статутом.  

 

      Посебно оспореним чланом 12. Правилника прописано да овај правилник ступа на 

снагу даном доношења а примјењиваће се од дана прибављања сагласности Оснивача. 

Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне установе “Центар за културу, спорт и 

информисање“ Котор Варош, број: 053-96/16 од 18. априла 2016. године, измијењен  је 

члан 12. основног текста Правилника тако што је прописано да овај  правилник ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Општине Котор 

Варош.   

 

       

        У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног правилника Суд је 

утврдио да је Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

бр 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), у члану 43. алинеја 11, прописано да је надлежност 

начелника општине да даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и 

установа чији је оснивач општина. На исти начин регулисано је и чланом 59. став 1. 

тачка 12. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 

97/16), који је ступио на снагу у току поступка.  

 

    Такође, Суд je утврдиo да се према Закону о систему јавних служби (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 68/07 и 109/12) јавном службом, у смислу овог закона, 

сматрају се установе, јавна предузећа и други облици организовања утврђени законом 

који обављају дјелатност од општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и 

дужности физичких и правних лица, као и остваривање другог законом утврђеног 

интереса (члан 2. став 1). Чланом 5. овог закона прописано је да установе, предузећа и 

друге облике јавне службе из члана 3. и 4. овог закона могу основати Република 

Српска, јединица локалне самоуправе или друга правна или физичка лица, док је 

чланом 19. став 1. тачка 4. и став 3. прописано да оснивач или суоснивач даје 

сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста, те да ако је оснивач 
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или суоснивач јединица локалне самоуправе, сагласност из става 1. тач. 2. и 4. овог 

члана даје начелник општине, односно градоначелник.   

 

           Суд je оцијениo да из наведених законских одредаба произлази да је у 

конкретном случају, односно у поступку доношења оспореног правилника, потребно 

прибавити сагласност начелника Општине Котор Варош, јер се ради о јавној установи 

чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе. Поред тога, из навода датих у 

одговору доносиоца оспореног правилника, по оцјени Суда, произлази да не оспоравају 

неопходност прибављања ове сагласности, јер тврде да су дописом број 053-130/15 од 

30. јула 2015. године затражили сагласност начелника Општине на Правилник и да су 

31. јула 2015. године запримили допис од Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Општине Котор Варош о датој сагласности.  

 

    Међутим, с обзиром на чињеницу да нема доказа да је тражену сагласност потписао 

начелник Општине Котор Варош, односно да и доносилац оспореног правилника не 

оспорава да је ова сагласност потписана од стране замјеника начелника, по оцјени 

Суда, чини овај акт несагласним са чланом 43. алинеја 11. Закона о локалној 

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

са чланом 19. став 1. тачка 4. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 68/07 и 109/12). Наиме, Суд je оцијениo да из наведених 

законских одредаба произлази да, у конкретном случају, доношењем оспореног 

правилник без сагласности начелника општине, доносилац овог акта није поступио 

сагласно одредбама члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи и члана 19. став 

1. тачка 4. Закона о систему јавних служби, због чега је овај правилник, с 

формалноправног аспекта, у цијелости неуставан. С обзиром на наведено, Суд сматра 

беспредметним да се упушта у оцјену уставности посебно оспореног члана 12. овог 

акта са материјалноправног аспекта.   

    

           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.  

  

Број: У-52/15                                         ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                              Мр Џерард Селман  

 

 

 

 Доношењем оспореног подзаконског општег акта без сагласности начелника 

општине, његов доносилац није поступио сагласно релевантним законским 

одредбама, због чега је исти општи акт, с формалноправног аспекта, у цијелости 

неуставан. 
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Одлука 

                                                                        Број: У-60/15 од  30. новембра 2016. године 

                                                         "Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

 

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

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 30. 

новембра 2016. године, д о н и о   ј е  

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског 

дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 („Службени билтен општине Угљевик“ 

број 9/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Саво Томић из Корените, Угљевик, дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости 

Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

број: 01-363-15/15 („Службени билтен општине Угљевик“ број 9/15), коју је, 30. 

септембра 2015. године, донијела Скупштина Општине Угљевик. У образложењу се 

наводи да у поступку доношења оспорене одлуке није поштована процедура прописана 

чланом 31. ст. 2. и 3,  чланом 33. ст. 1. и 3, чланом 34. став 4, чланом 37. став 2, чланом 

38. став 1, чланом 39, чланом 43. ст. 2. и 3. те чланом 48. Закона о уређењу простора и 

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

давалац иницијативе предлаже да Уставни суд утврди да оспорена одлука није усвојена 

сагласно процедури прописаној, тада важећим, Законом о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Поред наведеног, давалац 

иницијативе предлаже да Суд донесе привремену мјеру и обустави извршење 

оспореног акта до окончања овог поступка.              

   

 У одговору Скупштине Општине Угљевик наводи се да је усвајању оспорене 

одлуке претходило доношење Одлуке о приступању изради измјене урбанистичког 

пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. 

године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/13) и Одлуке о приступању 

изради измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-

10/13 од 22. марта 2013. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/13). 

Надаље, истиче се да је носилац израде плана изабран у складу са чланом 36. Закона о 

уређењу простора и грађењу, као и да је исти израдио Преднацрт плана, у који је 

омогућен увид, те је након тога утврђен Нацрт плана. Скупштина Општине Угљевик је 

Одлуком број: 01-363-3/15 од 27. априла 2015. године утврдила Нацрт измјене 

урбанистичког дијела града Угљевика („Службени билтен Општине Угљевик“ број 

3/15). Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове ставило је 

предметни Нацрт на увид у трајању од 11. јуна 2015. године до 11. јула 2015. године. 

Након разматрања пристиглих примједби, носилац плана је Скупштини Општине 

доставио Приједлог плана који је усвојен оспореном одлуком. Сходно наведеном 
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предлаже се да Суд не прихвати иницијативу. Уз одговор је приложена сљедећа 

документација: Одлука о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског 

дијела града Угљевика број: 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године, Одлука о 

приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

број: 01-363-10/13 од 22. марта 2013. године те Одлука о утврђивању Нацрта измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-3/15, а које 

одлуке је донијела Скупштина општине Угљевик, као и акт Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове општине Угљевик број: 02/4-363-6/15 од 26. 

маја 2015. године, о стављању на јавни увид Нацрта измјене Урбанистичког пројекта 

градског дијела града Угљевика, те оспорена одлука. 

 

Оспорену одлуку је, 30. септембра 2015. године, донијела Скупштина Општине 

Угљевик на основу члана 41. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10), а у вези са чланом 192. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана члана 26. Статута Општине Угљевик („Службени билтен 

општине Угљевик“ број 9/15). Одредбама чланова 1. до 5. ове одлуке, поред осталог, 

прописано је: да се доноси Измјена Урбанистичког пројекта градског дијела града 

Угљевика; да се овај план састоји од текстуалног и графичког дијела, уз навођење 

садржаја ових дијелова; да је Измјена Урбанистичког пројекта урађена од стране ЈП 

Дирекција за изградњу и развој града ДОО Бијељина у септембру 2015. године; да је за 

провођењу ове одлуке надлежно Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Угљевик, те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Угљевик“. 

 

Чланом 108. став 2. Устава Републике Српске утврђено је да прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са законом, док је одредбом члана 102. став 1. тачке 1. и 

3. Устава утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси 

програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује 

коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. Оваква надлежност 

скупштине општине утврђена је и чланом 30. став 1. алинеје 5, 6. и 7. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).  

 

     Поред наведеног, Суд је имао у виду да је у току поступка израде и доношења 

оспорене одлуке ступио  на снагу Закон о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), којим је у одредби члана 198. прописан 

престанак важења Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), као и то да је одредбом члана 192. новог закона 

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.  

 

     На основу наведеног Суд је утврдио да је прописивањем као у члану 192. 

важећег закона продужено важење Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10) и то у односу на поступак израде и доношења 

докумената просторног уређења започетих на основу раније важећег закона. С обзиром 

на то да је оспорени документ просторног уређења донесен позивом на правни основ 

садржан у Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
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Српске“ број 55/10), Суд је оцијенио да су испуњени услови да се законитост поступка 

доношења оспорене одлуке оцјењује у односу на тај закон. 

 

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

број 55/10), који је представљао правни основ за доношење оспорене одлуке, између 

осталог, прописано је да се документима просторног уређења одређује организација, 

намјена и начин коришћења и управљања простором, критеријуми и смјернице за 

уређење и заштиту простора Републике, те да је спроведбени документ просторног 

уређења, између осталог, урбанистички пројекат (члан 15. ст. 1, 3. и 5). Овим законом  

је, у члану 29. став 1, прописано да спроведбене документе просторног уређења за 

подручја јединица локалне самоуправе усваја скупштина јединице локалне самоуправе 

или града. Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења 

уређен је члановима 30. до 43, при чему је у члану 43. Закона прописано да се ревизија, 

односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши у складу са 

програмом мјера из члана  48. овог закона, а на начин и по поступку за доношење 

документа (ст. 2. и 3). Надаље чланом 30. овог закона прописано  да одлуку о 

приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа просторног 

уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за 

које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или 

израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, 

рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин 

осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за 

израду, односну измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе у 

зависности од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о 

приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 

31. став 2. овог закона ‒ да је носилац припреме за израду документа просторног 

уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе ‒ орган управе надлежан 

за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна 

скупштина одлуком из члана 30. овог закона, те да након доношења одлуке из члана 30. 

овог закона, у најмање два средства јавног информисања, објави позив 

заинтересованим лицима из става 2. овог члана, да у року од 15 дана доставе своје 

приједоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, 

односно објекту у њиховом власништву (став 3). Поред тога, чланом 33. став 1. Закона 

прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет 

ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и 

усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, док је 

ставом 3. овог члана прописано да ће се Савјет плана формирати у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу одлуке о изради, односно измјени или допуни документа. 

Чланом 34. став 1. прописано да се израда докумената просторног уређења повјерава 

правном лицу овлашћеном за обављање ових послова (носилац израде). Такође, чланом 

37. став 2. утврђено је да, прије утврђивања нацрта, носилац припреме разматра 

преднацрт на стручној расправи којој присуствују и чланови савјета плана у складу са 

чланом 33. овог закона и на који се обавезно позивају овлашћени стручни представници 

организација из члана 32. став 4. истог. Чланом 38. Закона прописано је да надлежна 

скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног 

уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид, као и да се 

трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 30. овог закона, који траје најмање 30 

дана за документа просторног уређења из надлежности јединице локалне самоуправе, 
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те да се да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног 

уређења јавност обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног 

информисања најмање три пута, а да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту 

уписују у свеску са нумерисаним странама, која се налази у просторији у којој се нацрт 

излаже, или се у писаној форми достављају носиоцу припреме, који је обавезан да их 

прослиједи носиоцу израде документа (ст. 1, 2, 3. и 11). Уз то, чланом 39. Закона 

прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и 

мишљења који су достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога 

документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави 

носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења 

(став 1), да се приједлог документа утврђује на основу нацрта који је био објављен и 

става о примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт, с тим да се у приједлогу 

документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била 

стављена основана примједба, приједлог или мишљење (став 2), да се став носиоца 

израде о примједбама и приједлозима разматра на стручној расправи на коју се позивају 

представници носиоца припреме, носиоца израде и организације из члана 32. став 4. 

овог закона, те чланови савјета плана (став 3),  да се стручна расправа из става 3. мора 

организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида (став 4), док носилац 

припреме објављује јавни позив за стручну расправу у најмање једном дневном листу 

доступном на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања 

расправе  (став 5). У складу са чланом 41. ст. 1. и 5. по одржаној стручној расправи из 

члана 39. став 4, носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са 

закључцима са расправе, а документ просторног уређења доноси Народна скупштина 

или скупштина јединице локалне самоуправе. 

 

Такође, Суд је узео у обзир да је, сходно документацији која је приложена уз 

одговор доносиоца оспореног акта, усвајању оспорене одлуке претходило доношење 

Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града 

Угљевика број: 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године, те Одлуке о приступању 

изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-

10/13 од 22. марта 2013. године. Предметним одлукама су дефинисана подручје за које 

се врши измјена Плана, одређен временски период за који се доноси измјена, прописан 

рок од 60 дана за израду ових докумената, дате смјернице за израду, а одређено је и да 

је носилац припреме измјене Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Угљевик. Такође, Скупштина Општине Угљевик је на сједници 

одржаној 27. априла 2015. године усвојила Одлуку о утврђивању Нацрта измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика, број: 01-363-3/15 („Службени 

билтен Општине Угљевик“ број 3/15) а истом су обухваћене локације из одлука о 

приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

бр. 01-01-363-7/13 и 01-363-10/13. Актом број 02-4-363-6/15, од 26. маја 2015. године, 

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општине Угљевик 

ставило је Нацрт измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика на 

јавни увид у трајању од 11. 06. 2015. године до 11.07.2015. године, након чега је на 

сједници одржаној 30. септембра 2015. године Скупштина Општине Угљевик усвојила 

је оспорену Одлуку о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града 

Угљевика број 01-363-15/15, у односу на поменуте локације.  

 

На основу изнесеног чињеничног стања, те имајући у виду напријед наведене 

одредбе Закона, Суд је утврдио да поступак припреме и израде измјене Урбанистичког 

пројекта градског дијела града Угљевика, а који је претходио усвајању Одлуке о  
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доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 

(„Службени билтен општине Угљевик“ број 9/15) није проведен у складу са чланом 38. 

став 2. Закона. Скупштина Општине Угљевик је поступала супротно својим законским 

овлашћењима, јер је пропустила да у Одлуци о приступању изради измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-01-363-7/13 од 28. 

фебруара 2013. године, те Одлуци о приступању изради измјене Урбанистичког 

пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-10/13 од  22. марта 2013. године 

нормира трајање јавног увида. Поступање Скупштине Општине Угљевик, као органа 

надлежног за доношење одлуке из члана 30. Закона, није било у складу са строго 

формалним карактером поступка доношења, односно поступка измјена и допуна 

докумената просторног уређења, због чега је, по оцјени Суда, оспорена одлука 

донесена супротно члану 30. став 3. тачка е) и члану 38. став 2. Закона о уређењу 

простора и грађењу. 

 

Поред овога, иако је од доносица тражено да достави доказе о провођењу 

релевантних законских процедура у поступку доношења оспореног акта, Суду нису 

предочени докази да је носилац припреме у најмање два средства јавног информисања 

објавио позив заинтересованим лицима да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и 

сугестије за одређена планска рјешења у складу са чланом 32. став 3, нити да је исти 

именовао Савјет плана, а сходно члану 33. ст. 1 и 2. Такође, нема доказа да је носилац 

припреме, у складу са чланом 37. став 2. Закона, разматрао преднацрт документа 

просторног уређења на стручној расправи уз присуство савјета плана и  овлашћених 

стручних представника организација из члана 32. став 4. Закона. Доносилац акта није 

доставио доказ да је о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног 

уређења на јавни увид јавност обавијештена огласом у најмање два средства јавног 

информисања (члан 38. став 3), као ни да су огласом обавијештени власници 

некретнина на подручју за које се доноси спроведбени документ и да су обавијештени о 

јавном увиду (члан 38. став 9). Такође нема доказа ни да је одржана стручна расправа у 

року од 30 дана од дана затварања јавног увида и да је носилац припреме објавио јавни 

позив за стручну расправу у најмање једном дневном листу доступном на територији 

цијеле Републике (члан 39. ст. 3, 4. и 5), нити су предочени докази да је носилац 

припреме утврдио приједлог документа у складу са закључцима са стручне расправе 

(члан 41. став 1), односно да је измјену документа просторног уређења вршио на начин 

и по поступку за доношење документа (члан 43. став 3). 

 

Због свега наведеног Суд је утврдио да Одлука о доношењу измјене 

Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика („Службени билтен Општине 

Угљевик“ број 9/15) није донесена у сагласности са Законом о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), а чињеница да оспорена 

одлука није у сагласности са законом чини је неуставном и са становишта члана 108. 

став 2. Устава.  

 

С обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспорене 

одлуке, Суд сматра да разматрање навода иницијатора о њеној  неусаглашености са 

чланом 31. ст. 2. и 3,  чланом 34. став 4, чланом 43. став 2, те чланом 48. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) није 

од значаја за одлучење у овој уставноправној ствари. 
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С обзиром на то да је овим одлучено о уставности и законитости оспорене 

одлуке, Суд сматра да је беспредметно разматрати захтјев иницијатора да се извршење 

предметне одлуке обустави до коначне одлуке Суда. 

 

Будући да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено, те да 

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

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

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

рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног 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-60/15                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                  УСТАВНОГ СУДА

                                             

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поступање скупштине локалне заједнице у процесу доношења оспореног 

општег акта није било у складу са строго формалним карактером поступка, због 

чега је дошло до повреде уставног начела законитости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

Рјешење 

Број: У-66/15 од  30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

 

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

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

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

одржаној 30. новембра  2016. године,  д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихватају се иницијативе за оцјењивање уставности члана 6. став 1. 

тачка 10, члана 13, члана 23. став 4, члана 28. и члана 107. став 1. тачка 10. Закона 

о адвокатури Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 80/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љиљана Стајић и Зора Булатовић, адвокати из Бањалуке, дале су Уставном суду 

Републике Српске иницијативе  за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 

6. став 1. тачка 10, члана 13, члана 23. став 4, члана 28. и члана 107. став 1. тачка 10. 

Закона о адвокатури Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 

80/15) (у даљњем тексту: Закон). Такође, иницијативе за оцјењивање члана 23. став 4. 

овог закона дали су Благиша Лукић, Огњен Авлијаш, адвокати из Бијељине и Милош 

Стевановић, адвокат из Бањалуке. У иницијативи  којом се оспоравају одредбе члана 6. 

став 1. тачка 10, члана 13., члана 23. став 4, члана 28. и члана 107. став 1. тачка 10. 

Закона, поред осталог, наведено је да су ове законске одредбе супротне члану 39. став 

1. и одредбама члана 44. Устава Републике Српске и да су на основу оваквих законских 

рјешења, адвокати у другачијем положају у односу на лица којима је дозвољено да, 

поред свог професионалног ангажмана, остварују додатни извор прихода по основу 

вјештачења и рада као стечајни управник. Наиме, иницијатори истичу да се оспореним 

одредбама овог закона једино адвокатима, у односу на све друге професије, забрањује 

обављање послова стечајног управника, због чега сматрају да се оваквим 

прописивањем повређује и Европска конвенција о  људским правима. Такође истичу да 

стечајни управник према Закону о стечајном поступку Републике Српске нема 

радноправни статус, па обављање тог посла није у супротности са обављањем 

адвокатске дјелатности. Сматрају, такође, да у Закону треба, као битан услов за упис 

страних адвоката у именик АКРС, додати „принцип реципроцитета“, односно да им 

треба ускратити право на обављање адвокатске дјелатности уколико се у њиховим 

државама тако поступа са адвокатима Републике Српске. Поред наведеног, даваоци ове 

иницијативе су посебним поднеском затражили да ‒ због тога што би на основу 

оспорених одредаба овог закона могло доћи до престанка права на бављење 

адвокатуром, те због чињенице да су истовремено и „стечајни управници“, чиме се у 

цијелости доводи  у питање њихов радно-правни статус ‒ Суд донесе привремену мјеру 

којом се обуставља примјена оспорених законских одредаба до његове  коначне одлуке.  

У иницијативи којом су оспорене одредбе члана 23. став 4. Закона такође је 

наведено да је овај члан Закона супротан члану 39. Устава, као и његовим чл. 10, 29. и 

33, односно да се овим одредбама, поред довођења грађана који се баве адвокатуром у 
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неравноправан положај у односу на оне који се баве другим професијама, овим  лицима 

онемогућава да буду чланови органа управљања у правним лицима која имају 

културни, спортски или хуманитарни карактер, правним лицима у којима због личних 

својстава морају да буду укључени („породичне фирме“), као и да буду чланови 

Управног одбора Адвокатске коморе Републике Српске као правног лица. Због свега 

наведеног, те истичући да Устав гарантује свим грађанима доступност јавних функција, 

равноправност, као и право на рад и слободу рада, предлажу да Суд одлучи да су 

оспорене одредбе Закона у  супротности са Уставом.  

 

С обзиром на чињеницу да је више иницијатора посебним иницијативама 

тражило покретање поступка за оцјену уставности истих одредаба Закона о адвокатури 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 80/15), Суд је, сагласно 

члану 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске» бр. 114/12, 29/13 и 90/14), на сједници одржаној 27. јануара 

2016. године, одлучио да по иницијативама води јединствен поступак, припајајући 

иницијативу број У-74/15 првоприспјелој иницијативи, која је евидентирана под бројем 

У-66/15. 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе У- 66/15, док је у одговору на наводе из иницијативе У-74/15, наведено да 

сматрају да предметна иницијатива није основана, те да се њоме непотпуно тумаче 

одредбе Устава и Закона који се оспорава.Образлажући овакав став, наводе да је  

уставни основ за доношење оспореног закона садржан у члану 131. став 2. и члану 70. 

став 1. тачка 2. Устава и да је законодавац у потпуности остао у оквиру својих 

овлашћења када је овим законом предвидио одређени круг послова који су неспојиви са 

пословима адвоката, имајући у виду да ће се ова тематика садржински и технички 

прецизно регулисати Статутом и кодексом Адвокатске коморе Републике Српске. 

Такође, наглашавају да се иницијативом на произвољан начин тумаче одредбе Устава, а 

посебно члан 10, односно да се пореде лица која се налазе у суштински различитим 

ситуацијама, а што не одговара гаранцији датој овом уставном одредбом, те  да се 

предметне одредбе подједнако односе на све адресате. Указујући на то да су даваоци 

иницијатива Закону приступили парцијално и тумачили његове одредбе дјелимично, у 

одговору је наведено да су послови пружања адвокатских услуга специфични и да би 

одредбу члана 15. став 1. тачка 1. Закона, којом је регулисано да је адвокат дужан да се 

адвокатуром бави стално и стварно, ову одредбу, као и одредбу члана 23. став 5. 

Закона, требало рестриктивно тумачити у смислу да се не доводи у питање евентуално 

обављање друге дужности која би довела у питање сталност обављања адвокатске 

службе. У вези с тим, наводе стајалиште да је законодавац овлашћен  да оцјењује да ли 

је објективна различитост оправдана, као и то да није уставноправно релевантно могуће 

другачије уређење предметне материје, односно да  оспоравана законска материја није 

у супротности ни са уставним одредбама које се заснивају на равноправности грађана у 

слободама, правима и дужностима у вршењу јавних послова и доступности службе, 

доступности радног мјеста и функција, као и опште и једнако активно и пасивно 

бирачко право. С обзиром на то да, како је наведено, није на Суду да цијени да ли је 

или не донесено законско рјешење оправдано и да ли је законодавац то могао уредити 

на другачији начин, предлажу да Суд предметну иницијативу не прихвати.  

 

Оспореним одредбама Закона о адвокатури Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 80/15) прописано је: да право уписа у именик адвоката 

има лице које испуњава услов да нема статус заступника, директора или предсједника 
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управног одбора у правном лицу, члана или предсједника извршног одбора банке, 

заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о 

раду има утврђену забрану конкуренције (члан 6. став 1. тачка 10); да се страни адвокат 

може уписати у уписник А и уписник Б ако се бави адвокатуром у матичној држави, у 

складу са прописима те државе и ако, зависно од врсте уписа, испуњава услове из ст. 2. 

и 3. овог члана (став 1), да кандидат за упис у уписник А може бити уписан ако 

испуњава услове из члана 6. став 1. т. 6) до 12) овог закона (став 2), да кандидат за упис 

у уписник Б може бити уписан, ако поред услова из став 2. овог члана испуњава и 

услове из члана 6. став 1. т. 3) и 4) овог закона (став 3), да је уз захтјев за упис у 

уписник А кандидат из става 1. овог члана дужан да достави у изворнику и овјереном 

преводу на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској 

увјерење о држављанству државе чији је држављанин и потврду адвокатске коморе 

чији је члан о томе да у матичној држави има статус адвоката, које није старије од 30 

дана, као и доказе о испуњености услова из члана 6. став 1. т. 6) до 12) овог закона (став 

4), да је уз захтјев за упис у уписник Б кандидат из става 1. овог члана дужан да, поред 

прилога из става 4. овог члана, достави и доказе о испуњености услова из става 3. овог 

члана (став 5) и да се о упису кандидата из ст. 4. и 5. овог члана обавјештава надлежна 

адвокатска комора у његовој матичној држави (члан 13); да адвокат не може бити 

заступник, директор или члан управног одбора у правном лицу, предсједник или члан  

извршног одбора банке, заступник државног капитала, стечајни управник, прокуриста 

или  лице које има утврђену забрану конкуренције, као ни обављати те послове у било 

којем обиму или вршити јавну дужност која је неспојива са адвокатском дјелатношћу 

(члан 23. став 4); да је адвокатура страног адвоката уписаног у уписник А ограничена 

на давање усмених и писмених правних савјета и мишљења који се односе на примјену 

права његове матичне државе и међународног права, адвокатура страног адвоката 

уписаног у уписник Б изједначена је са службом домаћег адвоката, с тим што у периоду 

од три године од дана уписа може поступати у Републици Српској само заједно са 

домаћим адвокатом и да се на рад страног адвоката примјењују  одредбе овог закона, 

Статута и Кодекса Адвокатске коморе, који се односе на домаће адвокате (члан 28), те 

да адвокату престаје право на бављење адвокатуром у случају заснивања радног односа 

ван адвокатуре, уписа у регистар предузетника, стицања статуса заступника, 

именовања за директора или предсједника управног одбора у правном лицу, избора или 

именовања за члана или предсједника управног, односно извршног одбора банке, 

именовања за заступника државног капитала или за прокуристу или стечајног 

управника, а  право на бављење адвокатуром престаје од дана заснивања радног односа, 

уписа у регистар, именовања или избора (члан 107. став 1. тачка 10). 

 

Уставом Републике Српске 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 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 и да је свако слободан 

у избору занимања и запослења и  да му је под једнаким условима доступно радно 

мјесто и функција (члан 39. ст. 1. и 3). Такође, према члану 68. Устава који је замијењен 

Амандманом XXXII тач. 5, 6. и 11, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог,  

остваривање и заштиту људских права и слобода, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине, правни положај предузећа и других организација, 

њихових удружења и  комора и систем јавних служби, док се чланом 131. Устава 
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утврђује да је адвокатура самостална и независна дјелатност и служба која пружа 

правну помоћ, а да се организација и рад адвокатуре  уређује законом. 

 

Чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

утврђено је да се уживање права и слобода  предвиђених  овом конвенцијом обезбјеђује 

без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, 

вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално поријекло, 

веза са неком мањином, имовно стање, рођење или неки други статус. Надаље, чланом 

1. Протокола број 12 уз ову конвенцију утврђено је да ће се свако право које закон 

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

коже, језику, вјероисповијести, политичком или другом увјерењу, националном или 

друштвеном поријеклу, повезаности с националном мањином, имовини, рођењу или  

другом статусу, а да јавне власти неће ни према коме вршити дискриминацију по 

поменутим основама.   

         

Имајући у виду наведене одредабе Устава, Суд је оцијенио да се оспореним 

одредбама члана 6. став 1. тачка 10, члана 13, члана 23. став 4, члана 28. и члана 107. 

став 1. тачка 10. Закона о адвокатури Републике Српске не ограничава самосталност и 

независност адвокатуре, те да уређивање питања на начин како је то учињено овим 

законским одредбама представља реализацију наведених уставних овлашћења. Наиме, 

из наведених одредаба Устава произлази овлашћење законодавца да оспореним 

одредбама Закона утврди услове за бављење адвокатуром, како домаћих тако и страних 

адвоката, права, обавезе и одговорности адвоката, што, између осталог, обухвата и 

забрану уписа у именик адвоката и забрану да се адвокат бави и пословима који су 

неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре, као и случајеве када адвокату 

престаје право на бављење адвокатуром. Такође, Суд је оцијенио да се оспореним 

одредбама Закона не доводе у неравноправан положај лица која се баве адвокатуром у 

односу на друге професије, како тврде даваоци иницијатива, с обзиром на то да су 

услови за стицање права на упис у именик адвоката таксативно набројани овим 

законом, што значи да сви кандидати који поднесу захтјев за упис у именик адвоката 

морају испуњавати исте услове и истим доказима доказивати испуњење тих услова. 

Поред наведеног, Суд је оцијенио неоснованим и наводе из иницијатива о другачијем 

положају адвоката у односу на лица којима је дозвољено да, поред свог 

професионалног ангажмана, остварују додатни извор прихода по основу вјештачења, 

као и рада као стечајни управник, с обзиром на  чињеницу да се законом прописане 

забране бављења адвокатуром једнако односе на све адвокате и у функцији су 

једнакости пред законом свих који се налазе у истој правној ситуацији, односно да 

Устав не познаје принцип једнакости као општи, апстрактни појам који се једнако 

односи на све правне субјекте, већ гарантује једнакост у оквиру исте категорије 

правних субјеката. С обзиром на то да се оспореним одредбама члана 6. став 1. тачка 

10, члана 13, члана 23. став 4, члана 28. и члана 107. став 1. тачка 10. Закона о 

адвокатури, не прави разлика између адвоката, односно лица која се налазе у истим 

правним ситуацијама, Суд је оцијенио да овим одредбама Закона нису повријеђени 

наведени уставни принципи. 

 

Такође, по оцјени Суда, не постоји несагласност оспорених законских одредаба 

са одредбама члана 1. Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских 

права и основних слобода и чланом 14. те конвенције, стога што је чланом 10. Устава 

Републике Српске на готово истовјетан начин утврђена забрана дискриминације у 

погледу права која су гарантована том конвенцијом. 
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Наводе да су законска рјешења из члана 6. став 1. тачка 10, члана 23. став 4. и 

члана 107. став 1, тачка 10. у супротности са одредбама Закона о стечајном поступку, 

према којем стечајни управник нема радноправни статус, па обављање тог посла није у 

супротности са обављањем адвокатске дјелатности, Суд није разматрао с обзиром на 

чињеницу да, сагласно члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда да 

одлучује о усаглашености појединих законских рјешења. 

 

Наводи иницијатора да као битан услов за упис страних адвоката у именик 

Адвокатске коморе Републике Српске треба додати „принцип реципроцитета“, као и 

остала питања оцјене оправданости и цјелисходности појединих рјешења прописаних 

Законом, односно колико су та рјешења „примјерена“ карактеру адвокатуре, не спадају 

у надлежност Уставног Суда утврђену чланом 115. Устава.  

 

Како је мериторно одлучено о уставности оспорених чланова Закона, Суд је 

оцијенио да је беспредметно разматрати захтјев подносиоца иницијативе за доношење 

рјешења којим ће обуставити примјену истих. 

 

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

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

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

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

покретању поступка. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

  

Број: У-66/15                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                 УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

С обзиром на чињеницу да се законом прописане забране бављења 

адвокатуром једнако односе на сва лица и у функцији су једнакости пред законом 

свих који се налазе у истој правној ситуацији, односно да Устав не познаје принцип 

једнакости као општи, апстрактни појам који се једнако односи на све правне 

субјекте, већ гарантује једнакост у оквиру исте категорије правних субјеката, 

оспореним нормирањем није дошло до повреде уставног принципа равноправности 

и једнакости пред законом. 
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Ирена Мојовић 

судија Уставног суда Републике Српске 

 

На основу одредби члана 31.став 4, 5 и 6. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске бр.114/12, 29/13 и 90/14), након мог 

гласања против Рјешења број  У-66/15, издвајам и образлажем сљедеће: 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

На Рјешење број У – 66/15 од 30. новембра 2016.године, којим се не прихватају 

иницијативе за оцјењивање уставности члана 6. став 1. тачка 10, члана 13, члана 23.став 

4., члана 28. и члана 107. став 1. тачка 10. Закона о адвокатури („Службени гласник 

Републике Српске број 80/15) 

 

Издвојено мишљење се односи на дио образложења Рјешења. 

Сматрам да одредбе члана 33. Устава Републике Српске о праву грађана да учествују у 

обављању јавних послова и да под једнаким условима буду примљени у јавну службу и 

члана 68. који је замијењен Амандманом XXXII тачка 11). Устава, којом се утврђује 

надлежност Републике да уређује и обезбјеђује систем јавних служби, које се у 

образложењу наводе као релевантне за доношење Рјешења, могу навести на дилеме код 

тумачења статуса адвокатуре у јавности, па  је то разлог за  издвајање мишљења. 

Статус адвокатуре је установљен одредбом члана 131. став 1. Устава Републике Српске, 

која гласи: „Адвокатура је самостална и независна дјелатност и служба која пружа 

правну помоћ“. Дакле, из ове уставне одредбе произлази да се  појмови: „јавни 

послови“ и „јавна служба“ не могу односити на адвокатску професију. 

Статус адвокатуре, као уставне категорије у виду самосталне и независне дјелатности, 

потврђен је одредбама члана 2. Закона о адвокатури Републике Српске, којим се 

прецизира да је адвокатура независна и самостална служба пружања правне помоћи 

физичким и правним лицима, да се самосталност и независност адвокатуре остварује 

самосталним и независним обављањем адвокатуре, правом странке на слободан избор 

адвоката,  организовањем адвоката у Адвокатску 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 адвокатуром, као и доношењем статута и других општих аката.  

Адвокат је по Уставу и Закону припадник самосталне и независне професије коју 

обавља као адвокат појединац, који врши самосталну дјелатност у својој адвокатској 

канцеларији или као члан заједничке адвокатске канцеларије или у оквиру адвокатског 

друштва, с тим да у свим тим облицима рада има статус припадника самосталне и 

независне приватне адвокатске професије.  

У историји ових простора је било периода у којима су адвокати заиста били 

установљени као јавна, односно државна служба. Међутим, за опстанак у статусу 

самосталне и независне приватне професије, адвокатура се изборила прије више 

деценија, што је уставима и законима гарантовано, а тако и Уставом Републике Српске, 

водећи рачуна о интересима грађана којима је потребан управо назависан и самосталан 

припадник адвокатске професије,  који ће независно од било кога, па и од утицаја 

државе, имати могућност да слободно заступа и брани  грађане и остале субјекте.  

 

Бања Лука, 2.12.2016.године                                                               Ирена Мојовић, судија  
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Одлука 

Број: У-2/16 од  30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

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 30. новембра 2016. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
      

 

Утврђује се да Одлука о усвајању Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу 

("Службени гласник Општине Теслић" број 8/14) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Републичка управа за инспекцијске послове ‒ Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције, Одјељење Добој поднијела је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

усвајању Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" 

број 8/14), коју је донијела Скупштина Општине Теслић (у даљем тексту: План). У 

иницијативи се наводи да је основ за израду оспореног регулационог плана био 

Просторни план општине Теслић, што је супротно одредби члана 35. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13 ‒ у 

даљем тексту: Закон), којим је прописано да је основ за израду и доношење 

регулационог плана претежно изграђеног урбаног подручја урбанистички план. 

Давалац иницијативе даље истиче да носилац припреме плана није тражио мишљење 

органа и правних лица из члана 42. став 3. на приједлоге планских рјешења, те да 

члановима Савјета овог плана и изабраним стручним представницима органа и правних 

лица из члана 42. став 3. Закона, позив за стручну расправу о Преднацрту плана, која је 

заказана за 16. април 2015. године, није доставио седам дана прије расправе, како је то 

прописано чланом 46. став 1. и 2. Закона. У иницијативи се такође указује на то да је у 

току израде оспореног плана измијењена граница подручја за које се документ доноси, 

која је утврђена у члану 2. Одлуке о приступању изради Регулационог плана "Луг 3" у 

Теслићу, на начин да је површина од 9,83 hа, измијењена на 10,75 hа. Законитост 

поступка усвајања предметног регулационог плана оспорава се и са аспекта члана 48. 

став 4. Закона, јер, како се у иницијативи наводи, носилац припреме на јавну расправу о 

Нацрту плана није позвао представнике органа и правних лица из члана 42. став 3. 

Закона. Коначно, давалац иницијативе наводи да је плански период за који се одређују 

и израчунавају плански параметри, а који је у Одлуци о приступању изради овог плана 

био утврђен на 15 година, у супротности са чланом 25. став 9. Закона, те да је кроз 

израду Плана измијењен на 10 година и тако усклађен са овом законском одредбом.   
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У одговору на инцијативу Скупштина Општине Теслић је изложила поступак 

израде и доношења оспореног регулационог плана и изнијела став да је овај поступак 

проведен у сагласности са релевантним одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу. Посебно истиче да овај регулациони пран обухвата простор који по свом 

положају, односно удаљености од градског центра, представља дио урбаног подручја 

града према Просторном плану општине Теслић ("Службени гласник Општине Теслић" 

број 5/04), који се надовезује на већ изграђени дио урбаног подручја, због чега усвајање 

овог планског акта представља општи интерес за проширење насеља и изградњу 

инфраструктуре за потребе насеља. Надаље, у одговору се наводи да је уз позиве за 

стручну расправу о Преднацрту предметног плана, као и уз позив за расправу о Нацрту, 

правним ливима и органима чије је мишљење на приједлоге планских рјешења 

неопходно прибавити, достављен план у дигиталном облику. На овај начин је, како се 

истиче, овим правним лицима и органима дата могућност да се благовремено изјасне о 

планским рјешењима и доставе своје мишљење или приједлоге. У погледу навода да 

позивање чланова Савјета плана и изабраних стручних представника органа и правних 

лица из члана 42. став 3. Закона није извршено седам дана прије одржавања стручне 

расправе, у одговору се износи став да је достављањем планова у дигиталном облику 

овим субјектима остављено довољно времена да доставе своје приједлоге и мишљење, 

без обзира на датум уручења позива за одржавање стручне, односно јавне расправе о 

плану.  

   

Одлука о усвајању Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу ("Службени гласник 

Општине Теслић" број 8/14) донесена је на основу члана 50. став 5. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13) и чл. 15. и 34. 

Статута Општине Теслић („Службени гласник Општине Теслић" бр. 6/05, 4/08, 5/08, 

2/12, 3/13 и 4/14). Овом одлуком, коју је усвојила Скупштина Општине Теслић на 

сједници одржаној 31. јула 2014. године, утврђено је: да се усваја Регулациони план 

"Луг 3" у Теслићу (тачка I), да се Елаборат плана састоји од опште документације, 

текстуалног дијела и графичког дијела, те је одређено шта садрже текстуални и 

графички дио (тачка II), да је Елаборат плана израђен од стране "Урбис центра" Д.О.О. 

Бања Лука и представља саставни дио ове  одлуке (тачка III), да ће се план из тачке I 

налазити на чувању и сталном јавном увиду код општинског органа надлежног за 

послове просторног уређења (тачка IV), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Теслић"  (тачка V). 

 

У поступку оцјењивања оспорене Одлукe о усвајању Регулационог плана "Луг 3" 

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

Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, 

доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и 

обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. Иста 

надлежност скупштине општине/града утврђена је и чланом 30. став 1. ал. 5, 6. и 7. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13).  

 

Поред тога, Суд је узео у обзир релевантне одредбе Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр.  40/13, 106/15 и 3/16), којима је 

прописано да се изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

приступа на основу одлуке коју доноси надлежна скупштина, која треба да садржи: 

врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни 

приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који 
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се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, 

измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној 

расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну 

документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа 

просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се 

документ доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласилу јединице локалне 

самоуправе (члан 40. ст. 1,  3. и 9). Поред тога, овим законом је прописано да је носилац 

припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други 

орган или организација које одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог 

закона (члан 41. став 2), те  да  се израда докумената просторног уређења повјерава 

правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова (носилац 

израде) (члан 44. став 1). Према члану 42. став 2. Закона, након доношења одлуке из 

члана 40. овог закона, носилац припреме дужан је да у најмање два средства јавног 

информисања објави позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у 

обухвату документа просторног уређења, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге 

и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту 

у њиховом власништву, те да, према ставу 3. овог члана, одреди релевантне органе и 

правна лица од којих је у току израде документа просторног уређења потребно 

прибавити мишљења на приједлоге планских рјешења. Поред тога, 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. Надаље, у конкретном случају релевантне су и одредбе члана 46. истог 

закона, према којем, 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 правних лица из члана 42. став 3. 

овог закона (став 1), позив за стручну расправу субјектима из става 1. овог члана се 

доставља најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се 

односе на питања из њиховог дјелокруга (став 2), на стручној расправи разматрају се 

примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација 

(став 3), а носилац припреме разматра примједбе, мишљења и сугестије на преднацрт и 

прихваћена рјешења уграђује у нацрт документа просторног уређења с којим почиње 

јавна расправа (став 4). Такође, Суд треба да има у виду да је чланом 47. ст. 1, 2. и 3. 

овог закона прописано да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме 

утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог 

нацрта на јавни увид, да јавни увид за сва документа просторног уређења траје најмање 

30 дана, те да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног 

уређења, јавност обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута. Надаље, према члану 48. ст. 1. и 4. истог закона, 

носилац израде обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима 

заузме и образложи свој став, а овај став носиоца израде о примједбама, приједлозима и 

мишљењима разматра се на јавној расправи на коју се позивају представници носиоца 

припреме и носиоца израде, као и органи и  правна лица из члана 42. став 3. овог 

закона, те чланови савјета плана. Према ст. 5. и 6. истог члана, јавна расправа из става 

4. овог члана мора се организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида, а 
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носилац припреме објављује јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном 

листу доступнм на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања 

расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица. По одржаној јавној 

расправи, носилац припреме утрврђује приједлог документа у складу са закључцима са 

расправе најдуже у року од 30 дана (члан 50. став 1).  

 

На основу документације која је достављена уз одговор на иницијативу Суд је 

утврдио да је усвајању оспорене одлуке претходило доношење Одлуке о приступању 

изради Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу, број 01-022-64/13 од 30. октобра 2013. 

године, коју је донијела Скупштина Општине Теслић. Овом одлуком одређена је 

површина обухвата плана, плански период, рок за израду плана, носилац припреме 

израде овог плана, смјернице за израду, утврђена је обавеза носиоца припреме израде 

плана да омогући учешће у поступку заинтересованим лицима, као и обавеза излагања 

овог документа на јавни увид.  Истовремено, Скупштина Општине Теслић је донијела 

Рјешење о именовању Савјета плана број 01-111-180 од 30. октобра 2013. године, док је 

Одјељење за просторно уређење Општине Теслић, Закључком број 04-363-80/13 од 5. 

новембра 2013.године, одредило органе и правна лица од којих је у току израде Плана 

потребно прибавити мишљење на приједлог планских рјешења. Према достављеној 

документацији, у даљем току поступка Одјељење за просторно се уређење, као носилац 

припреме плана, позивом број 04-363-80-81-82/13 од 12. новембра 2013. године 

обратило се власницима непокретности и корисницима простора у границама обухвата 

предметног плана да доставе своје приједлоге и сугестије на предложена планска 

рјешења која се односе на земљиште или објекте у њиховом власништву. Овај позив је 

објављен на огласној табли Општине Теслић, у дневном листу Press дана 18. новембра 

2013. године и на ТВ „Канал 3“ Прњавор дана 29. новембра 2013. године. Стручна 

расправа о Преднацрту плана заказана је за 16. април 2014. године. Како из приложених 

докумената произлази, актом број 04-363-80/13 од 14. априла 2014. године, упућен је 

позив на стручну расправу Одјељењу за просторно уређење Општине Теслић, „Урбис 

центру“ д.о.о. Бања Лука, који је носилац израде Плана, Јавном предузећу комуналних 

дјелатности „Рад“ АД Теслић, као и члановима Савјета плана. Увидом у достављену 

документацију може се утврдити да је позив већини чланова Савјета плана упућен 15. 

априла 2013. године, а да нема доказа да ли су и на који начин упућени позиви за 

стручну расправу о Преднацрту предметног плана органима и правним лицима из члана 

42. став 3. Закона, изузев наведеног предузећа комуналних дјелатности. Према 

записнику о стручној расправи број 04-363-81/13 од 16. априла 2014. године, овој 

расправи су присуствовали представници носиоца израде Плана, Жељко Перишић, 

члан Савјета Плана, представник ЈКП „Рад“ Теслић, као и овлашћена лица Одјељења за 

стамбено-комуналне послове и Одјељења за просторно уређење Општине Теслић. 

Након што је утврђен Нацрт Плана, актом број 04-363-80,81/13 од 8. маја 2014. године, 

носилац припреме Плана упутио је оглас о излагању на јавни увид Нацрта плана, који 

је обављен у периоду од 19. маја до 19. јуна 2016. године у просторијама Општине 

Теслић, просторијама носиоца израде Плана у Бањој Луци и просторијама МЗ Барићи. 

Овај оглас је објављен у дневном листу Press и на ТВ „Канал 3“ Прњавор, први пут 12. 

маја 2014. и други пут 2. јуна 2014. године. Достављене писмене примједбе и сугестије 

у погледу Нацрта предметног плана носилац припреме је актом број 04-363-80/14 од 14. 

јула 2014. године доставио носиоцу израде. Јавним позивом број 04-363-80/14 од 10. 

јула 2014. године, Одјељење за просторно уређење је упутило позив на јавну расправу о 

Нацрту Плана, заказаној за 15. јули 2014. године, представницима носиоца припреме 
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овог планског документа, носиоца израде, органима и организацијама – учесницима у 

поступку израде плана, члановима Савјета, власницима непокретности у обухвату 

плана, као и свим заинтересованим лицима. Обавијест о јавној расправи је достављена 

МЗ Барићи, Одјељењу за просторно уређење и Одјељењу за стамбено-комуналне 

послове Општине Теслић, на огласну таблу Општине Теслић, ЈКП “Рад“ Теслић, 

носиоцу израде плана и дневном листу Press Бања Лука, уз напомену да се у овом 

средству информисања текст огласа објави 11. и 15. јула 2014. године. Након одржане 

јавне расправе, на којој су изнесене примједбе и сугестије заинтересованих субјеката, 

носилац израде плана је сачинио Приједлог Плана. Скупштина Општине Теслић је на 

сједници одржаној 31. јула 2014. године Одлуком број 01-022-67/14 усвојила 

Регулациони план „Луг 3“ у Теслићу. 

Имајући у виду садржај иницијативе, а посебно документацију која је 

достављена уз одговор на иницијативу, Суд је оцијенио да поступак доношења 

оспорене одлуке није проведен у сагласности са релевантним одредбама Закона о 

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

и 3/16), који је означен као правни основ за њено доношење. Наиме, овим законом 

прописани поступак припреме, израде и доношења, између осталог, и регулационих 

планова, строго је формалан, те подразумијева доношење акта о изради плана који се 

јавно оглашава, одржавање стручне расправе о преднацрту плана, затим јавне расправе 

након утврђеног нацрта, излагање нацрта плана на јавни увид, као и учешће законом 

предвиђених субјеката у свим фазама поступка, при чему је орган који је носилац 

припреме плана, с обзиром на значај овог планског документа, обавезан да поступа 

стриктно у складу са законом прописаном процедуром.  

  

У конкретном случају, поступак доношења оспореног регулационог плана није 

проведен у сагласности са чланом 46. ст. 1, 2. и 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу, с обзиром на то да носилац припреме плана позив за стручну расправу о 

Преднацрту овог документа члановима Савјета плана није доставио најкасније седам 

дана прије одржавања расправе, те да није доставио доказ да су на стручну расправу 

позвани сви субјекти предвиђени чланом 42. став 3. овог закона. Како из достављене 

документације произлази, стручна расправа о Преднацрту плана је заказана за 16. април 

2014. године, а позив за ову расправу је носиоцу израде плана "Урбис центру" д.о.о. 

Бања Лука, Јавном предузећу комуналних дјелатности "Рад" Теслић и Одјељењу за 

просторно уређење Општине Теслић упућен 14. априла 2014. године. За остале субјекте 

‒ овлашћене стручне представнике органа и правних лица из члана 42. став 3. Закона, 

који се, према члану 46. ст. 1. и 2. Закона, обавезно позивају на стручну расправу о 

Преднацрту најкасније седам дана прије расправе, са изводима из Преднацрта који се 

односе на питања из њиховог дјелокруга, у достављеној документацији не постоји 

доказ да су позвани. Што се тиче чланова Савјета плана, већина њих је на стручну 

расправу позвана дан прије расправе, односно 15. априла 2014. године, с тим да је 

некима од њих позив за расправу упућен путем телефона, што је констатовано на 

полеђини једног од докумената. Поред тога, доносилац оспорене одлуке није доставио 

доказ да су на јавну расправу о Нацрту плана, сходно члану 48. став 4. Закона, 

прописно позвани представници органа и правних лица из члана 42. став 3. Закона, од 

којих је потребно прибавити стручно мишљење.   

  

Слиједом напријед изложеног Суд је оцијенио да Одлука о усвајању 

Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 

8/14), није у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.  40/13, 106/15 и 3/16), што је истовремено чини и неуставном у 
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смислу члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом. 

 

У односу на наводе иницијативе који се односе на одређена урбанистичко-

техничка рјешења која су у току израде оспореног регулационог плана мијењана, Суд 

указује на то да, према члану 115. Устава Републике Српске, разматрање и оцјена 

садржине појединих планских рјешења није у домену уставносудске контроле.  

 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утрђено 

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 Одлуке о усвајању Регулационог плана "Луг 3" у Теслићу, 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-2/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                  УСТАВНОГ СУДА

                                             

                                                                 Мр Џерард Селман  

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 Будући да процедура доношења подзаконског акта локалне самоуправе о 

усвајању регулиационог плана није проведена у складу са релевантним одредбама 

Закона, то тај акт чини несагласним и са уставним принципом према којем 

општи акти морају бити у сагласности са законом.  
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Рјешење 

Број: У-5/16 од  30. новембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

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

члана 37. став 1. тачка a) 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. новембра 2016. године,  д о н и о  ј е   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности поступка доношења 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Савез сидниката Републике Српске приједлогом је покренуо поступак за 

оцјењивање уставности Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 

1/16). Предлагач сматра да је оспорени закон у супротности са одредбама чланова 68. и 

108. Устава Републике Српске јер је усвојен по хитном поступку иако за то нису 

постојали разлози прописани чланом 221. Пословника о раду Народне скупштине 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 37/11).  

Oспоравајући наведени закон у формално-правном смислу предлагач указује и на члан 

222. Пословника и с тим у вези наводи да је приједлог оспореног закона стављен на 

дневни ред сједнице Народне скупштине Републике Српске, иако претходно није био 

утврђен на сједници Владе Републике Српске. Полазећи од наведеног предлагач 

закључује да је, због начина на који је усвојен, оспорени закон у цијелости неуставан те 

предлаже да Суд утврди да је у несагласности са Уставом Републике Српске. 

У одговору на приједлог који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да предлагач на неодговарајући и поргешан начин 

тумачи одредбе чл. 68. и 108. Устава, као и Закон који оспорава, те друге акте које 

наводи у образложењу приједлога. Такође се наводи да приједлог не поставља питања 

уставноправног, него превасходно процесног карактера, те као такав не даје могућност 

да се, на одговарајући начин оцјењује у уставносудском поступку, због чега се у 

одговору предлаже да Суд  приједлог одбаци као недопуштен. У одговору се, такође, 

наводи да је Народна скупштина Републике Српске, сходно својим надлежностима, 

спровела законодавни поступак којим је, 29. децембра 2015. године, усвојила Закон о 

раду, који је Влада Републике Српске, 24. децембра 2015. године доставила актом број: 

04.2-011-449-1/15 у форми приједлога закона по хитном поступку. У одговору се, 

такође, указује да је Влада Републике Српске надлежна да оцијени да ли је неопходно 

да се предметни закон разматра по хитном поступку, те да је у оквиру образложења 

приједлога закона сходно својим надлежностима таксативно навела разлоге за 

доношење закона по хитном поступку, као и да је такав текст приједлога закона био 

предмет разматрања скупштинских одбора, превасходно Законодавног одбора, који су, 

својим извјештајима, Закон у предложеној форми упутили у даљу процедуру. Истиче се 

да поднесени приједлог суштински одражава неслагање  његовог подносиоца са 

позитивним законским рјешењем којим је регулисана релевантна материја, односно 
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становиште предлагача према коме Закон није усвојен у форми у којој је наводно 

требало, као и то да Закон не садржи норме које предлагач сматра да треба да буду 

усвојене, и у вези с тим истиче да је легитимно право законодавца да, у контексту 

свеобухватног оцјењивања друштвених прилика и потреба, усвоји неопходно 

законодавство у области радних односа, а да процјена о томе да ли су дата 

најадекватнија рјешења спада у домен законодавне политике.  

 

Увидом у "Службени гласник Републике Српске“ број 1/16, у коме је објављен 

оспорени Закон о раду, Суд је утврдио да је оспорени закон усвојила Народна 

скупштина Републике Српске на Шеснаестој посебној сједници која је одржана 29. 

децембра 2015. године, а да је Вијеће народа Републике Српске на сједници одржаној 5. 

јануара 2016. године констатовало да усвојеним Законом о раду није угрожен витални 

национални интерес ниједног конститутивног народа у Републици Српској.  Уз то, Суд 

је утврдио да је наведени закон проглашен Указом предсједника Републике Српске 

број: 01-020-38/16 од 5. јануара 2016. године.   

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које је оспорена уставност 

Закона о раду и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењивање уставности 

оспореног закона утврђено је: да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

радне односе (тачка 12. Aмандмана 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 доноси, између осталог, законе (члан 70), да Народна 

скупштина одлучује већином гласова свих народних посланика, ако Уставом није 

предвиђена посебна већина (Амандман XXXVII којим је замијењен члан 75), да 

Народна скупштина уређује свој рад и организацију и начин остваривања права и 

дужности посланика (члан 78), 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 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 ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти 

државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу (члан 109), те 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 одредбе Пословника Народне скупштине Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 37/11) на које указује 

предлагач, и то члан 221, којим је прописано да се закон може, изузетно, донијети по 

хитном поступку (став 1), да се по хитном поступку може да 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 (став 2), 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 3) и 

да приједлог закона по хитном поступку може поднијети народни посланик чији 

приједлог подржи најмање 15 посланика, или клуб који има 10 или више чланова, те 
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клубови који имају заједно 10 или више посланика (став 4), те  члана 222, према коме се 

приједлог закона за чије се доношење предлаже хитни поступак може ставити на 

дневни ред сједнице Народне скупштине, ако је поднесен најкасније 24 часа прије 

одређеног почетка те сједнице.  

 

Из наведених одредаба Устава произлази да су Народна скупштина и Вијеће 

народа носиоци законодавне власти у Републици Српске и да је Уставом утврђено ко су 

овлашћени предлагачи закона, те потребна већина за одлучивање Народне скупштине. 

Исто тако, Уставом  је уређено питање проглашења закона, њихoвог објављивања као и 

утврђивања општег интереса у поступку доношења закона. Међутим, Суд  je 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 предлагач оспорава Закон о раду 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 којим су спорна питања уређена Уставом, Суд је оцијенио да 

поступак доношења закона, који је уређен пословничким одредбама, иако представља 

елеменат формалне уставности закона у ширем смислу, није уставноправно питање о 

коме је надлежан да одлучује Уставни суд.  

 

При томе, 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, те када је Влада Републике Српске, као овлашћени 

предлагач, поднијела приједлог Закона о раду по хитном поступку Народној 

скупштини, као и да ли је у том поступку било неправилности на које указује 

предлагач, јер се ради о питањима, која сагласно члану 115. Устава, нису у 

надлежности Уставног суда. 

 

Како је, сагласно одредбама члана 115. Устава, Уставни 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, 

то је примјеном члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) одлучено као у изреци 

рјешења.  

 

Суд није разматрао наводе предлагача да је оспорени Закон о раду, с обзиром на то да 

није проведена процедура доношења овог системског акта прописана Пословником 

Народне скупштине, у несагласности са члановима 68. и 108. Устава, јер предлагач није 
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навео уставноправе разлоге због којих сматра да су Законом о раду повријеђене 

наведене  уставне одредбе.  

 

 

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-5/16                                 ПРЕДСЈЕДНИК    

30. новембар 2016. године                                                 УСТАВНОГ СУДА 

                                            

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

 Будући да је Уставни суд надлежан да оцјењује уставност закона само у 

оном дијелу којим су спорна питања уређена Уставом, Суд је оцијенио да поступак 

доношења закона који је уређен пословничким одредбама, иако представља елемент 

формалне уставности закона у ширем смислу, није уставноправно питање о коме 

је надлежан да одлучује. 
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Ирена Мојовић 

судија Уставног суда Републике Српске 

 

 

На основу одредби члана 31.став 4, 5 и 6. Пословника о раду Уставног суда 

Републике Српске   („Службени гласник Републике Српске бр.114/12, 29/13 и 90/14), 

након мог гласања против Рјешења  Уставног суда Републике Српске број  У-5/16, 

издвајам и образлажем сљедеће: 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

На Рјешење број У–5/16 од 30.  новембра 2016.године, којим се  одбацује приједлог  за 

утврђивање неуставности поступка доношења  Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске број 1/16). 

 

Нисам сагласна са ставом да Уставни суд није надлежан за одлучивање у овом 

предмету према члану 115. Устава Републике Српске. Тим чланом је, између осталог, 

прописано да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих 

аката са Уставом и да одлучује о сагласности прописа и општих аката са законом. 

Према члану 67. став 1. Устава 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. Према члану 68. Устава који је 

замијењен Амандманом XXXII тачка 4.  Република уређује и обезбјеђује уставност и 

законитост. Према чл. 70. став 2. Устава Народна скупштина  доноси законе, друге 

прописе и опште акте. 

Члан 78. Устава даје овлаштење Народној скупштини да питање поступка доношења 

закона аутономно ријеши, укључујући и поступак доношења закона по хитном 

поступку. Поступак доношења закона и других прописа од стране Народне скупштине 

Републике Српске уређен је Пословником Народне скупштине („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/11)., који има законску снагу, па су одредбе Пословника у 

директној вези са остваривањем одредбе члана 78. Устава. 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. Пословник Народне 

скупштине уређује организацију и процедуре у раду Народне скупштине, да би она 

могла вршити повјерену уставну функцију, а недвосмислена је веза између уставних 

одредаба, које регулишу структуру  законодавне власти и начин остваривања Уставом 

повјерене надлежности. Сходно томе, евентуално поступање законодавног органа 

власти у Републици Српској супротно прописаном поступку, недвојбено доводи до 

кршења Устава, а Уставом је омогућено да се такве евентуалне грешке у поступку пред 

Народном скупштином исправе у поступку  пред Уставним судом. 

Одредбе члана 5. став 1, алин. 4. и 5. Устава Републике Српске, гарантују  припадање 

Републике Српске парламентарним демократијама у којима су вишестраначки 

демократски систем и владавина права највише вриједности уставног поретка и основ 

за тумачење Устава. Да би се неки закон сматрао донијетим у демократском поступку, 

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, према гаранцији из члана 33. Устава да грађани имају политичко 

право да учествују у обављању јавних послова, а према члану 48. ст.1. Устава права и 

слободе зајамчени овим Уставом не могу се одузети ни ограничити. 
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Дакле, у оквиру своје уставне надлежности, испитавши чињенице 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 

Пословнику о раду Народне скупштине, а на основу члана 78. Устава. Нема мјеста 

дилеми да ли би се тиме Суд довео у ситуацију да оцјењује међусобну сагласност 

материјалноправних одредаба Закона и Пословника, јер се у оквиру надлежности 

Уставног суда треба испитати да ли је проведена процедура у складу са Пословником 

који  на основу члана 78. Устава регулише питање процедуре доношења тог закона, а не 

оцјењују се материјалноправне одредбе Закона о раду у односу на одредбе Пословника. 

На значај питања поступка доношења закона и других прописа указују уставне одредбе 

о поступку који се води пред Вијећем народа Републике Српске. Тај поступак је 

директно уређен чланом 70. Устава који је допуњен Амандманом LXXXII, као и  

одредбама Пословника Вијећа народа („Службени гласник Републике Српске“ број 

101/10 и 34/11). Уставни суд  прихвата своју надлежност у предметима за оцјењивање 

уставности закона и других прописа, који се предмети односе на сам поступак пред 

Вијећем народа. 

Осим тога, Уставни суд Републике Српске прихвата своју надлежност и у предметима у 

којима испитује поступак доношења подзаконских аката у односу на законе. 

Свакако, поступак доношења закона и других прописа од стране Народне скупштине, 

спада у битно уставноправно питање уређено чланом 78. Устава, а на основу тог члана 

Устава, тај поступак је уређен Пословником Народне скупштине, па би Уставни суд 

Републике Српске требао да прихвати надлежност на основу истог члана 115. Устава у 

односу на поступак доношења Закона о раду по хитном поступку. 

Мишљење заснивам на наведеним одредбама, а посебно на члану 115. Устава о 

надлежности Уставног суда, јер би Суд тек по прихватању своје надлежности, 

утврђивао чињенице које доказују уставност и законитост проведеног поступка према 

члану 78. Устава, одредаба члана 221. и 222. Пословника Народне скупштине 

Републике Српске, које се односе на доношење закона по хитном поступку, и према 

одредби члана 108. ст. 1. Устава, према којем закони у формалноправном и 

материјалноправном погледу морају бити у сагласности са Уставом. 

 

 Бања Лука, 6.12.2016.године                                                     Ирена Мојовић, судија 
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Одлука 

Број: У-8/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

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

и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

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

2016. године,  д о н и о  ј е  

  

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 7. ст. 2. и 3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11) 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).    

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом Градске организације породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Бања Лука пред Уставним судом Републике Српске покренут је 

поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 3. Уредбе о 

стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11). Предлагач наводи да 

оспорени члан ове уредбе није у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида 

и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, 

односно да оспорено прописивање права на стамбено збрињавање и која лица се 

сматрају чланом породичног домаћинства нема упоришта у овом закону. Такође наводи 

да је недопустиво да дјеца погинулих бораца која су била малољетна у вријеме 

погибије оца не могу, због овакве регулативе и ограничења годинама живота и ступања 

у брачну заједницу, остварити право на стамбено збрињавање. Предлажу да Суд, након 

проведеног поступка, утврди да оспорени пропис није у сагласности са наведеним 

законом. 

              

У одговору Владе Републике Српске на наводе из приједлога, поред осталог, 

истиче се да оспорено нормирање није у несагласности са Законом о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске, који, по њиховом мишљењу, у погледу права на стамбено 

збрињавање садржи само начелне одредбе, без прописивања услова за остваривање 

овог права. Сматрају, наиме, да се оспореним одредбама наведене уредбе, у складу са 

законом, омогућава подношење захтјева за стамбено збрињавање брачном  другу и 

дјеци по основу самог статуса члана породице  погинулог борца, а изузетно истим 

лицима са тим статусом и када не користе инвалиднину. Наводећи да су, на основу 

Закона о Влади Републике Српске, били овлашћени да доносе уредбе, те да оспорене 

одредбе ове уредбе нису супротне Закону, предлажу да Суд одбије приједлог за 

оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 3. ове уредбе.        
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Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11) (у даљем тексту: Уредба), коју је Влада 

Републике Српске донијела на основу члана 2. и члана 34. став 1. Закона о Влади 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 3/97 и 3/98) и члана 43. 

став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

118/08), те чланова 54. и 67. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 46/04, 53/04 и 20/07) и чланова 56. и 72. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 55/07, 

59/08 и 118/09), у оспореном члану 7. став (2) прописано је да се члановима породице 

погинулог борца сматрају лица утврђена Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске који 

користе породичну инвалиднину а у оспореном ставу (3) да, изузетно од одредбе става 

(2) овог члана, члан породице погинулог борца може поднијети захтјев за стамбено 

збрињавање и када не користи породичну инвалиднину, али има неспоран статус и то: 

а) брачни друг, б) дијете које није на редовном школовању, ако није старије од 27 

година и ако није склопио брак.    

 

Уставом Републике Српске утврђено је: да се уставно уређење Републике 

темељи на социјалној правди (члан 5. алинеја 3.); да су грађани равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да омладина, жене и инвалиди 

имају посебну заштиту (члан 40. став 3); да је свако дужан да се придржава Устава и 

закона (члан 45. 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, и 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 републички органи, у оквиру Уставом утврђених 

права и дужности Републике, утврђују политику, доносе и извршавају законе, друге 

прописе и опште акте, врше заштиту уставности и законитости (члан 67. став 1); да 

Република, поред осталог, уређује и обезбјеђује организацију, надлежност и рад 

државних органа, те борачку и инвалидску заштиту (тачке 10. и 12. Амандмана XXXII, 

којим је замијењен члан 68. Устава) и да, према члану 69. став 2. Устава, законодавна 

власт припада Народној скупштини. 

 

Законом о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 118/08), којим је, у члану 49, прописано да ступањем на снагу овог закона престаје 

да важи Закон о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

3/97, 3/98 и 29/00), регулисано је да извршну власт у Републици Српској, у складу са 

Уставом, врши Влада Републике Српске (члан 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 министарстава и других републичких органа управе и 

формирају стручне службе Владе (члан 43. став (2)).  
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Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12), у члану 133, прописано је да ступањем на снагу овог 

закона престаје да важи Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 46/04, 20/07, 59/08 и 118/09), док је, претходним, 

чланом 132. прописано да ће се до доношења прописа предвиђених овим законом 

примјењивати прописи донесени на основу Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 46/04, 20/07, 59/08 и 118/09), уколико нису 

у супротности са овом законом.   

 

Из наведеног Суд је утврдио да престанком важења Закона на основу којег је 

донесена оспорена уредба није престало и важење Уредбе, односно да је наведеним 

одредбама сада важећег закона, до доношења прописа предвиђених тим законом, 

продужено важење и примјена оспорене уредбе, због чега је у овом поступку 

оцјењивана уставност и законитост ове уредбе. 

 

Такође, Суд је у овом поступку имао у виду да је сада важећим Законом о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, поред осталог, прописано да статус, односно 

права прописана овим законом могу остварити чланови породице погинулог, односно 

умрлог лица: брачни друг и дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена), да се овим лицима 

може признати статус члана породице погинулог борца без обзира на то да ли користе 

право на породичну инвалиднину (члан 13. став 1. тачка а) и став 3), те да члан 

породице погинулог борца има право на предност у стамбеном збрињавању (члан 60. 

тачка ( ј)). 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 7. ст. 2. и 3. 

Уредбе, Суд је утврдио да је Влада имала уставно и законско овлашћење да својим 

прописом уреди начин, услове, критеријуме и мјерила за стамбено збрињавање 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске.  

 

Међутим, у погледу прописивања као у оспореним одредбама члана 7. ст. 2. и 3. 

Уредбе, Суд је оцијенио да је Влада, утврђујући на овај начин ко се сматра чланом 

породице погинулог борца, те ко изузетно може поднијети захтијев за стамбено 

збрињавање, прекорачила своја уставна овлашћења из члана 69. став 2. Устава 

Републике Српске. Наиме, Влада је, супротно, наведеним 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), 

којима је прописано да се брачном другу и дјеци (брачној, ванбрачној и усвојеној) 

може, ради остваривања статуса, односно права прописаних овим законом, признати 

статус члана породице погинулог борца без обзира на то да ли користе право на 

породичну инвалиднину, оспореним одредбама Уредбе прописала да су то лица 

утврђена Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске који користе породичну инвалиднину, 

а само изузетно да захтјев за стамбено збрињавање може поднијети и члан породице 

погинулог борца и када не користи породичну инвалиднину уз услов да има неспоран 

статус брачног друга и дјетета које није на редовном школовању и ако није старије од 

27 година и није склопио брак. Дакле, како је Влада на битно другачији начин у односу 
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на Закон прописала услове за остваривање статуса и права на стамбено збрињавање 

чланова породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и тиме прекорачила 

своја уставна овлашћења и преузела законодавну власт, Суд је оцијенио да оспорене 

одредбе  члана 7. ст. 2. и 3. Уредбе нису у сагласности са Уставом и Законом о правима 

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

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).    

 

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.  

 

 

    Број: У-8/15                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Мр Џерард Селман       

 

 

 

 

 

 
Како је Влада на битно другачији начин у односу на Закон прописала услове 

за остваривање статуса и права на стамбено збрињавање чланова породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида и тиме прекорачила своја уставна 

овлашћења и преузела законодавну власт, Уставни суд је оцијенио да оспорене 

одредбе Уредбе нису у сагласности са Уставом и Законом. 
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Рјешење 

Број: У-13/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17  

 

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

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

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

децембра 2016. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. ст. 2. и 3. и 

члана 10. став 1. Закона о Фонду солидарности за обнову Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) и члана 2. ст. 1. и 3, члана 3. и 

члана 5. Уредбе о јединственом регистру штета („Службени гласник Републике 

Српске" број 59/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

"Центар за хуману политику" Добој дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 3. ст. 2. и 3. и члана 10. став 1. Закона о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) и члана 2. ст. 1. 

и 3, члана 3. и члана 5. Уредбе о јединственом регистру штета („Службени гласник 

Републике Српске" број 59/14), коју је донијела Влада Републике Српске. У 

иницијативи се наводи да оспорене одредбе предметног закона и уредбе нису у 

сагласности са начелом равноправности и једнакости грађана пред законом из члана 10. 

Устава Републике Српске, јер дискриминишу, односно доводе у неравноправан положај 

грађане који су претрпјели штету на аутомобилима или евентуално некој другој 

имовини током поплава које су задесиле Републику Српску 2014. године, у односу на 

грађане код којих је штета настала на стамбеним и другим објектима, механизацији, 

сточном фонду и усјевима. Наиме, како истиче давалац иницијативе, штета која је 

приликом поплава настала на аутомобилима грађана није обухваћена оспореним 

законом и уредбом, дакле није предвиђено право или могућност за коришћење 

средстава за обнову и санацију ове врсте штете, за разлику од материјалне штете на 

стамбеним и другим објектима, опреми, механизацији и сл. чија је санација овим 

законом и уредбом предвиђена из средстава Фонда солидарности за обнову Републике 

Српске. Овакво прописивање, по мишљењу даваоца иницијативе, доводи до 

неравноправности и неједнакости грађана пред законом, јер се дијеле на основу 

имовног стања или неког другог личног својства.    

 

У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да давалац иницијативе погрешно и непотпуно тумачи 

уставну одредбу на коју се позива у конкретном случају. Доносилац предметног закона 

истиче да је разлог доношења овог закона садржан у потреби обнове Републике Српске, 

са карактером солидарности и са циљем помоћи угроженом становништву чији су 

стамбени објекти уништени у поплавама, а могућност која је предвиђена оспореним 
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законским одредбама представља начин обезбјеђивања средстава за основне 

егзистенцијалне потребе грађана са подручја захваћених поплавама. Поред тога, у 

одговору се наводи да се оспорене норме односе на све адресате једнако и равноправно, 

јер сва лица која су претрпјела штету на начин регулисан овим законом имају исти 

статус и иста права по основу санације.  

 

Влада Републике Српске у одговору на наводе иницијативе у погледу оспорене 

Уредбе о јединственом регистру штета указује на то да Република, сходно Уставу, 

доноси економске и социјалне мјере које за циљ имају унапређење и развој Републике. 

У вези с тим истиче да је циљ Закона о Фонду солидарности за обнову Републике 

Српске и Уредбе о јединственом регистру штета обнова, која се осварује, између 

осталог, и пружањем приоритетне помоћи грађанима у санацији стамбених простора 

погођених поплавама 2014. године, с тим да се помоћ односи приоритетно на објекте 

који служе за становање, а не односи се на имовину која не служи задовољавању 

основних животних потреба, као што су викенд куће, аутомобили, помоћни објекти и 

сл. У одговору се износи став да су сви грађани који су у поплавама 2104. године 

претрпјели штету на имовини која је обухваћена предметном уредбом потпуно 

равноправни и налазе се у истом положају приликом остваривања признатих права.  

     

Оспореним одредбама Закона о Фонду солидарности за обнову Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14) прописнао је: да се штетом, 

у смислу овог закона, сматра директна материјална штета на стамбеним објектима, 

привредним објектима, енергетским објектима, пољопривредним објектима, опреми, 

механизацији, усјевима и засадима, сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, 

објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и 

хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција, изазвана поплавама у 

Републици у мају 2014. године (члан 3. став 2), да се овим законом успоставља 

Јединствени регистар штета, који подразумијева преглед појединачних штета на 

стамбеним објектима, привредним објектима, енергетским објектима, пољопривредним 

објектима, опреми, механизацији, усјевима и засадима, сточном фонду, саобраћајној 

инфраструктури, објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и 

хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција, као и преглед 

одобрених средстава, који успоставља и води Фонд солидарности за обнову Републике 

Српске. (члан 3. став 3.), да се средства из члана 8. овог закона користе за обнову 

Републике, односно санацију штете изазване поплавама у мају 2014. године настале на: 

стамбеним објектима, привредним објектима, енергетским објектима укључујући и 

помоћ потрошачима електричне енергије, пољопривредним објектима, опреми, 

механизацији, усјевима и засадима, сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, 

објектима водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и 

хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција (члан 10. став 1). 

 

Уредбу о јединственом регистру штета („Службени гласник Републике Српске" 

број 59/14) Влада Републике Српске је донијела на основу члана 3. став 4. Закона о 

Фонду солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 52/14) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске" број 118/08). Оспореним одредбама ове уредбе прописано 

је: да је јединствени регистар штета база података која обухвата податке о 

појединачним штетама насталим на стамбеним, привредним, енергетским, и 

пољопривредним објектима; опреми, механизацији, усјевима и засадима; сточном 

фонду; саобраћајној инфраструктури; објектима водоснабдијевања и канализације; 
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објектима водозаштите и хидромелиорационим објектима и објектима јавних 

институција, као и податке о одобреним средствима из Фонда солидарности за обнову 

Републике Српске (члан 2. став 1), да се у Регистар не уписују подаци о штетама за које 

се не може остварити право на санацију у складу са Законом о фонду солидарности за 

обнову Републике Српске и подзаконским актима донесеним на основу тог закона 

(члан 2. став 3); да се под појмом штете, у смислу ове уредбе, сматра директна 

материјална штета на стамбеним, привредним, енергетским, и пољопривредним 

објектима; опреми, механизацији, усјевима и засадима; сточном фонду; саобраћајној 

инфраструктури; објектима водоснабдијевања и канализације; објектима водозаштите и 

хидромелиорационим објектима и објектима јавних институција, изазвана поплавама у 

Републици Српској у мају 2014. године (члан 3); да се подаци у Регистру класификују 

према сљедећим групама података о штетама на: стамбеним објектима, привредним 

објектима, енергетским објектима, пољопривредним објектима, опреми, механизацији, 

усјевима и засадима, сточном фонду, саобраћајној инфраструктури, објектима 

водоснабдијевања и канализације, објектима водозаштите и хидромелиорационим 

објектима и објектима јавних институција (члан 5).      

 

У поступку оцјењивања уставности члана 3. ст. 2. и 3. и члана 10. став 1. Закона 

о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, Суд је имао у виду да према 

одредби тачака 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, као и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом. Надаље, према члану 61. Устава, Република јемчи 

минимум социјалне сигурности грађана и обезбјеђује функционисање јавних служби, у 

складу са законом, док је чланом 46. Устава утврђено да је свако дужан да другом 

пружи помоћ у невољи и да учествује у отклањању опште опасности. Поред тога, 

чланом 70. став 2. Устава прописано је да Народна скупштина доноси законе, друге 

прописе и опште акте.  

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, а са циљем обнове и санације 

штете настале након поплава које су се десиле у мају 2014. године, Законом о Фонду 

солидарности за обнову Републике Српске уређено је оснивање, статус, дјелатност и 

организација Фонда солидарности за обнову Републике Српске, те извори средстава, 

успостављање Јединственог регистра штета, начин санације штете, као и вријеме 

важења овог закона. Између осталог, оспореним одредбама предметног закона 

дефинисно је шта се сматра штетом у смислу овог закона, успостављен је Јединствени 

регистар штета који садржи преглед појединачних штета и одобрених средстава који 

води Фонд, те су побројане врсте објеката и других материјалних добара за чију 

санацију се користе средства за финансирање обнове Републике након поплава у мају 

2014. године.   

 

Оцјењујући уставност оспорених законских одредаба Суд је утврдио да оваквим 

прописивањем нису нарушене гаранције раноправности и једнакости пред законом из 

члана 10. Устава, како се то наводи у иницијативи. Законодавац је, по оцјени Суда, у 

конкретом случају, у оквиру својих уставних овлашћења и обавеза, а с циљем заштите 

уставних гаранција о социјалној сигурности грађана и у правцу ублажавања штете на 

материјалним добрима настале као посљедица поплава које су 2014. године задесиле 

Републику, прописао шта се сматра штетом у смислу овог закона, односно дефинисао је 

врсте објеката и других материјалних добара за чију санацију ће се користити средства 

за финансирање обнове предвиђене чланом 8. овог закона, те је успоставио Јединствени 
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регистар штета који садржи преглед појединачних штета и одобрених средстава. При 

томе је оспореним одредбама обухваћена првенставено штета настала на материјалним 

добрима од којих зависи егзистенција грађана, односно која су нужна за остваривање 

њихових основних егзистенцијалних потреба. Суд је оцијенио да овакво нормирање 

представља одраз цјелисходне процјене законодавца и политике у уређивању 

предметних односа, те не доводи у питање уставно начело равноправности и једнакости 

грађана. Наиме, оспорене законске одредбе се подједнако односе на сва лица која су 

претрпјела штету на материјалним добрима која су дефинисана овим законом, дакле 

сви ови субјекти равноправно и под истим условима остварују право на санацију. По 

оцјени Суда, оспореним прописивањем ова лица нису доведена у привилегован положај 

у односу на грађане код којих је штета настала на некој другој имовини која није 

обухваћена овим законом, јер се исти налазе у објективно различитим правним 

ситуацијама. У вези са наведеним Суд указује на то да овај уставни принцип не 

подразумијева равноправност и једнакост грађана у апсолутном смислу, већ једнак 

третман субјеката који се налазе у истим или истоврсним околностима приликом 

реализације одређених права и обавеза. Чињеница да оспореном нормом нису 

обухваћена још нека материјална добра која иницијатор сматра да би требала бити, не 

чини је неуставном, јер оцјена цјелисходности и оправданости појединих законских 

рјешења није у домену уставносудске контроле.   

 

Оцјењујући уставност оспорених одредаба Уредбе о јединственом регистру 

штета Суд је имао у виду да је чланом 90. тачка 4. Устава Републике Српске утврђено 

да Влада Републике Српске доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона. 

Пред тога, према члану 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске" број 118/08) о питањима из своје надлежности Влада 

доноси уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, закључке и друга акта у складу са 

законом, а уредбом се ближе уређују односи од значаја за извршавање закона, утврђују 

начела унутрашње организације министарстава и других републичких органа управе и 

формирају стручне службе Владе. Надаље, чланом 3. став 3. Закона о Фонду 

солидарности за обнову Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 52/14) прописано је да се овим законом успоставља Јединствени регистра штета, 

који подразумијева преглед појединачних штета на стамбеним, привредним, 

енергетским и пољопривредним објектима, опреми, механизацији, усјевима, засадима, 

саобраћајној инфраструктури и другим материјалним добрима, као и преглед 

одобрених средстава, који успоставља и води Фонд солидарности за обнову Републике 

Српске. Према ставу 4. члана 3. овог закона, начин успостављања и вођења јединсвеног 

регистра штета прописује Влада Републике Српске, на приједлог Управног одбора 

Фонда солидарности за обнову Републике Српске.  

 

Сагласно наведеним уставним и законским одредбама, Влада Републике Српске 

је, по оцјени Суда, у оквиру својих овлашћења донијела оспорену уредбу којом је, с 

циљем извршавања Закона о Фонду солидарности Републике Српске, поближе уредила 

начин успостављања, садржину, услове за упис, као и начин вођења Јединственог 

регистра штета изазваних поплавама у Републици Српској у мају 2014. године. Поред 

осталог, оспореним нормама ове уредбе прописано је које податке садржи овај 

регистар, дефинисано који видови материјалне штете су обухваћени појмом "штете" у 

смислу ове уредбе, те одређена класификација података према појединим врстама 

насталих штета. 
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У погледу начина на који су оспореним одредбама ове уредбе уређени 

предметни правни односи, Суд је оцијенио да оваквим нормативним рјешењем нису 

нарушене гаранције равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава, како то 

сматра давалац иницијативе. Приликом ове оцјене Суд је узео у обзир да је предметна 

уредба донесена у функцији извршавања Закона о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске, те да су оспореним одредбама ове уредбе појам штете, као и сва 

друга питања у вези са објектима и другим материјалним добрима на којима је настала 

штета, а која ће се евидентирати у бази података Јединственог регистра штета, 

регулисана на начин идентичан као у релевантним одредбама члана 3. ст. 2. и 3. и члана 

10. став 1. наведног закона. Када се има у виду изложено, а посебно напријед изнесена 

оцјена Суда у погледу оспорених норми Закона о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске, произлази да ни прописивањем из члана 2. ст. 1. и 3, члана 3. и 

члана 5. Уредбе о јединственом регистру штета није дошло до повреде уставног начела 

равноправности и једнакости грађана. Оспорене норме овог општег акта се, дакле, 

подједнако односе на сва лица која су претрпјела штету на материјалним добрима 

обухваћеним Уредбом, и не могу се доводити у релацију са лицима код којих је штета 

настала на некој другој имовини, чија санација није предвиђена овим актом.  

 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утрђено 

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

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

Српске'' бр. 104/11 и 92/12), о уставности оспорених одредаба предметног закона и 

уредбе одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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-13/15                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                    УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                           Мр Џерард Селман      
 

 

 

 

 
С обзиром на то да се оспорене законске и подзаконске одредбе подједнако 

односе на сва лица која су претрпјела штету на материјалним добрима која су 

њима  дефинисана, сви су субјекти равноправно и под истим условима остварили 

право на санацију, тако да оспореним прописивањем ова лица нису доведена у 

привилегован положај у односу на грађане код којих је штета настала на некој 

другој имовини која није обухваћена законом и уредбом, јер се исти налазе у 

објективно различитим правним ситуацијама. 
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Одлука 

Број: У-25/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

 

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

члана 60. став 1. тачке а) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. децембра 

2016. године, д о н и о  ј е   

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да тачка VI Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник 

Републике Српске“ број 56/14), у дијелу који гласи: „... а примјењиваће се од 1. јула 

2014. године“, није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности тачке VI Одлуке о учешћу 

општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања 

тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ број 56/14), у дијелу који гласи: 

„Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости тачке II 

Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину 

распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ бр. 56/14 и 

41/15).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општина Козарска Дубица, Општина Шековићи, Општина Доњи Жабар, 

Општина Власеница, Општина Петрово, Општина Источни Стари Град, Општина Хан 

Пијесак, те Данко Вучетић и Божидар Ивановић поднијели су Уставном суду 

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

законитости Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и 

начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ број 

56/14). Приједлогом се, у суштини, истиче да прописивање из тачке VI оспорене 

Одлуке није у сагласности са чл. 108, 109. и 110. Устава Републике Српске, јер одређује 

да Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“, те установљава њено повратно дејство с обзиром на то да се 

прописани датум почетка примјене подудара са датумом објављивања Одлуке. Такође, 

ступање на снагу, односно почетак примјене Одлуке средином фискалне године утицао 

је на раније планиране буџетске приходе општина, што одредбу тачкe VI чини 

несагласном са чланом 28. Закона о буџетском систему Републике Српске. Предлагачи, 

надаље, сматрају да је Одлука, у дијелу који дефинише критеријуме, односно 

коефицијенте за расподјелу прихода општинама (тачка II) у супротности са чл. 9. и 10. 

став 1. овог закона, јер су исти засновани на незваничним и непотпуним подацима о 

броју становника јединица локалне самоуправе. У контексту наведеног предлаже се да 

Суд утврди да је оспорена одлука у супротности са члановима 108, 109. и 110. Устава, 

као и члановима 9, 10. и 28. Закона о буџетском систему Републике Српске.      
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У одговору на приједлог који је Суду доставила Влада Републике Српске наводи 

се да су критеријуми коришћени при утврђивању коефицијената за расподјелу прихода 

сагласни члановима 9. и 10. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 112/12 и 52/14), док се у погледу навода 

којима се оспорава члан VI Одлуке, предлаже да Суд исте не разматра јер је, у току 

поступка пред Судом, оспорена одлука мијењана и допуњавана Одлуком о измјенама и 

допунама Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и 

начину распоређивања тих прихода, број: 04/1-012-2-991/15 од 22. маја 2015. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 41/15). Сходно изложеном сматрају да је 

приједлог неоснован. Такође, у току поступка пред овим судом, Влада је предочила 

доказе да је у поступку доношења оспореног акта, Закључком број: 04/1-012-2-1617/14 

од 12. јуна 2014. године, утврдила постојање разлога за његово раније ступање на 

снагу. 

 

Оспорена Одлука о учешћу општина и градова у приходима од индиректних 

пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 56/14 и 41/15) донесена је на основу чл. 9. и 10. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12), члана 15. тач. 

в) и г) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/08).  

 

Оспореном тачком II Одлуке прописано је да је учешће општина и градова у 

средствима по основу индиректних пореза уплаћених на посебан рачун буџета 

Републике Српске, који припадају општинама и градовима, у складу са критеријумима 

и формулама из чл. 9. и 10. Закона, дато у табеларном Прилогу који је саставни дио ове 

одлуке.  

 

Оспореном тачком VI Одлуке, која је објављена у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 56/14, прописано је да иста ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“, а да ће се примјењивати 

од 1. јула 2014. године.   

 

Уставом Републике Српске утврђено је да: Република уређује и обезбјеђује, 

уставност и законитост, финансирање остваривања права и дужности Републике, те 

друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом (тач. 4, 17. и 18. 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); 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); да закони, други 

прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 

ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу (члан 

109. став 1); да закони, други прописи и општи акти не могу имати повратно дејство, 

док се само законом може одредити да поједине његове одредбе, ако то захтјева општи 

интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно дејство (члан 110. ст. 1. и 

2). 

 

 Оцјењујући оспорену Одлуку Суд је, такође, имао у виду Закон о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14,  

103/15 и 15/16) којим се уређује буџетски систем Републике Српске, припрема, 
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планирање, начин израде, доношење и извршење буџета Републике Српске, буџета 

општина, градова и фондова, задуживање и отплата дуга, рачуноводство, извјештавање 

и контрола буџета Републике, општина, градова и фондова (члан 1). Чланом 9. тачка а) 

овог закона прописано је да су приходи који се дијеле између буџета Републике, буџета 

општина и градова и других корисника: приходи од индиректних пореза, уплаћени у 

буџет Републике са Јединственог рачуна УИО, који се након издвајања дијела 

средстава за сервисирање спољног дуга Републике дијеле на сљедећи начин: 1) буџет 

Републике 72%, 2) буџети општина и градова 24%, 3) ЈП „Путеви Републике Српске“ 

4%. У члану 10. ст. 1, 3. и 4. овог закона утврђено је да се појединачно учешће општина 

и градова у расподјели прихода из члана 9. тачка а) овог закона врши у складу са 

сљедећим критеријумима: 75% на основу броја становника општине и града, 15% на 

основу површине општине и града и в) 10% на основу броја ученика у средњим 

школама, док се систем расподјеле између општина и градова из члана 9. тачка а) овог 

закона спроводи до 2016. године, према формули: 1. година: X(i) = a (i) ∙ 0,85 + b (i) ∙ 

0,15; 2. година: X(i) = a (i) ∙ 0,80 + b (i) ∙ 0,20; 3. godina: X(i) = a (i) ∙ 0,70 + b (i) ∙ 0,30; 4. 

godina: X(i) = a (i) ∙ 0,60 + b (i) ∙ 0,40; 5. godina: X(i) = a (i) ∙ 0,50 + b (i) ∙ 0,50; 6. година: 

X(i) = a (i) ∙ 0,40 + b (i) ∙ 0,60; 7. година: X(i) = a (i) ∙ 0,30 + b (i) ∙ 0,70; 8. година: X(i) = a 

(i) ∙ 0,20 + b (i) ∙ 0,80; 9. година: X(i) = a (i) ∙ 0,10 + b (i) ∙ 0,90; 10. година: X(i) = b (i) ∙ 1, 

при чему је: X(i) – удио који општина и град имају у износу средстава одређеном за 

општине и градове у складу са чланом 9. тачка а) овог закона, а (i) – историјски удио 

који је одређена општина и град имала у приходима од пореза на промет и акцизама у 

2005. години, б (i) – удио који одређена општина и град имају у износу средстава 

одређеном за општине и градове након примјене критеријума из става 1. овог члана, 

док се коефицијенти расподјеле у складу са формулом из става 3. овог члана утврђују 

одлуком Владе.  

 

 Такође, Суд је узео у обзир да је Законом о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08) прописано да Влада о питањима из своје 

надлежности доноси: уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и 

друга акта, у складу са законом, те да се одлуком прописују мјере Владе, оснивају јавне 

службе и друге организације, даје сагласност или потврђују општи акти органа и 

организација, ако је таква сагласност или потврда предвиђена законом, обустављају од 

извршења акти министарстава, органа јединица локалне самоуправе, предузећа и 

других органа и организација која врше јавна овлашћења и уређују друга питања од 

значаја за обављање послова Владе (члан 43. ст. 1. и 3).  

 

Суд је, на првом мјесту, оцијенио усаглашеност одредбе тачке VI Одлуке о 

учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину 

распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“ број 56/14), у 

дијелу који гласи: „... а примјењиваће се од 1. јула 2014. године“, са начелом из члана 

110. ст. 1. и 2. Устава, сходно којем, у изузетним случајевима, поједине одредбе закона 

могу имати повратно дејство и то само под условом да то захтијева општи интерес. Из 

наведеног произлази да Устав не предвиђа могућност повратног дејства општих аката. 

С обзиром на то да је оспорена одлука општи правни акт, да је тачком VI, у наведеном 

дијелу, одређено да ће се иста примјењивати од 1. јула 2014. године, као и да је Одлука 

објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 56/14 од 1. јула 2014. 

године, а да је ступила на снагу наредног дана од дана објаве, односно 2. јула 2014. 

године, Суд је утврдио да је предметним прописивањем, супротно члану 110. ст. 1. и 2. 

Устава, доносилац Одлуке утврдио повратно дејство овог општег акта, јер је одредио 

почетак његове примјене прије ступања на снагу.   
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У односу на прописивање из оспорене тачке VI Одлуке у дијелу којим је 

утврђено да Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, дакле прије истека рока од осам дана од дана 

објављивања, Суд је оцијенио да истим није дошло до повреде члана 109. став 1. 

Устава, како то сматрају предлагачи, јер је Влада, у поступку доношења оспореног 

акта, установила да постоје разлози да исти раније ступи на снагу. С тим у вези, Суд је 

утврдио да предметним нормирањем није повријеђено начело уставности из члана 108. 

став 1. Устава Републике Српске, према којем, закони, статути, други  прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом.  

 

 Надаље, у погледу навода којима се оспорава уставност и законитост тачке II 

Одлуке Суд је утврдио да је Влада Републике Српске била овлашћена да оспореном  

одредбом, у циљу спровођења Закона о буџетском систему Републике Српске, утврди 

учешће општина и градова у расподјели дијела прихода од индиректних пореза. Наиме, 

законодавац је у члану 10. ст. 1. и 3. овог закона утврдио критеријуме за појединачно 

учешће јединица локалне самоуправе у тим приходима, те одредио формуле према 

којима ће се вршити расподјела истих, док је у став 4. члана 10. овластио Владу да, у 

складу са овим формулама, одлуком утврди конкретне коефицијенте за расподјелу. С 

тим у вези, према оцјени Суда, доносилац оспореног акта није прекорачио границе 

своје надлежности када је, на начин као у тачки II Одлуке, утврдио да ће се учешће 

општина и градова у предметној расподјели табеларно исказати у Прилогу Одлуке, а на 

основу примјене законских критеријума и формула за обрачун. Конкретизујући на овај 

начин овлашћење из члана 10. став 4, доносилац акта није мијењао Закон већ га је 

поближе разрадио у циљу адекватне примјене у пракси.  

 

Суд је констатовао да чињеница да је, у току овог поступка, Одлуком о 

измјенама и допунама Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник 

Републике Српске“ број 41/15) мијењана и допуњавана тачка II Одлуке, није од значаја 

за одлучивање у овој уставноправној ствари, јер се искључиво тиче одређивања 

конкретних коефицијената из Прилога Одлуке који одређују учешће појединачно 

одређених јединица локалне самоуправе у расподјели релевантних прихода.  

 

Имајући у виду наведено Суд је утврдио да оспореним нормирањем из тачке II 

Одлуке, није повријеђен принцип зајемчен чланом 108. Устава Републике Српске. 

 

Надаље, с обзиром на то да је Суд коначно одлучио о уставности и законитости 

оспорене тачке VI, посебно разматрање предметних одредаба о ступању на снагу 

оспорене одлуке у контексту прописивања члана 28. Закона о буџетском систему, који 

регулише буџетски календар припрема и доношења буџета општина и градова, није од 

значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари. 

 

Такође, наводи којима се указује да су коефицијенти за расподјелу засновани на 

незваничним и непотпуним подацима о броју становника јединица локалне самоуправе, 

тичу се, према оцјени Суда, практичне примјене прописа, чија оцјена, сходно члану 

115. Устава, није у надлежности овог суда. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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- 25/15                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Мр Џерард Селман        

 

 
 

 
 

 

           

          Будући да је оспореном одредбом прописано да ће се општи акт 

примјењивати прије него што ступи на правну снагу, дошло је до повреде уставног 

принципа о забрани повратног дејства општих аката. 

  

          Уставни суд је оцијенио да одредбом подзаконског општег акта по којој исти 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања није дошло до повреде уставног 

рока од осам дана, неопходног за ступање на снагу аката, јер је Влада установила 

да постоје разлози да исти раније ступи на снагу. 

 

 Доносилац оспореног подзаконског општег акта није прекорачио границе 

својих надлежности када је утврдио да ће се учешће општина и градова у 

расподјели средстава табеларно исказати у његовом прилогу на основу примјене 

законских критеријума и формула за обрачун, јер тиме није мијењао Закон, већ га је 

поближе разрадио у циљу адекватне примјене у пракси. 

 

 Наводи којима се указује да су коефицијенти за расподјелу средстава 

засновани на незваничним и непотпуним подацима о броју становника јединица 

локалне самоуправе тичу се практичне примјене прописа, чија оцјена није у 

надлежности Уставног суда. 
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Одлука 

Број: У-32/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

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

члана 40. став 5.  и члана  60. став 1. тачка а)  Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 28. децембра 2016. године,  д о н и о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 37. став 1. Правилника о утврђивању сложености послова 

и радних задатака и одређивању коефицијената за обрачун плата радника Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча број: 01-62/14 од 08. августа 2014. 

године није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 37. Правилника о 

утврђивању сложености послова и радних задатака и одређивању коефицијената за 

обрачун плата радника Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча број: 01-62/14 

од 08. августа 2014. године, који је донио Управни одбор ове установе. У иницијативи 

је наведено да оспорена одредба овог правилника, којом је прописано да Правилник 

ступа на снагу даном доношења и да ће се објавити на огласној табли Апотеке у складу 

са Статутом и одредбама о доношењу и објављивању општих аката, није у сагласности 

са чланом 109. Устава Републике Српске. Наиме, давалац иницијативе истиче да је 

очигледно да је оваквим нормирањем дошло до повреде наведене уставне одредбе, јер 

општи акти морају, прије свега, бити јавно објављени како би се, у Уставом 

прописаном року, са њиховим садржајем упознали субјекти на које се односи и да би 

исти, тек протоком тог временског периода, ступили на правну снагу и постали 

саставни дио позитивног правног поретка. 

 

Одговор на наводе из иницијативе доставила је Јавна здравствена установа 

„Апотека Фоча“ Фоча, у коме је, поред констатације да се општи акти органа Јавне 

здравствене установе не објављују у службеном гласилу Општине Фоча јер се ови 

органи не третирају као државни органи у смислу члана 109. став 2. Устава, наведено 

да Управни одбор, као доносилац оспореног правилника, сматра да у поступку 

доношења Правилника нису извршене повреде наведене уставне одредбе. Наиме, 

указујући на активности које је Управни одбор у сарадњи са директором ове установе 

организовао и спровео ради, како је наведено, постизања јавности рада органа, 

транспарентности и потпуног информисања радника, у одговору је наглашено да се ове 

околности могу третирати као нарочито оправдани разлози за уставни и законски 

предвиђени изузетак о могућности ступања на снагу оспореног правилника прије 

предвиђеног правила. Такође, наводе да у случају да Суд наведене нарочито оправдане 



330 

 

разлоге третира на другачији начин, примјена оспорене одредбе Правилника није, нити 

је могла произвести штету по било којег субјекта. 

 

Оспореном одредбом члана 37. Правилника о утврђивању сложености послова и 

радних задатака и одређивању коефицијената за обрачун плата радника Јавне 

здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча број: 01-62/14 од 08. августа 2014. године 

прописано је да Правилник ступа на снагу даном доношења (став 1) и да ће се објавити 

на огласној табли Апотеке, у складу са Статутом и одредбама о доношењу и 

објављивању општих аката (став 2). 

 

У поступку оцјењивања оспорене одредбе овог правилника Суд је имао у виду 

члан 109. Устава Републике Српске којим је утврђено да закони, други прописи и 

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

нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу (став 1) и да се 

прије ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа 

објављују у одговарајућем службеном гласилу (став 2). 

 

С обзиром на то да је оспореном одредбом члана 37. став 1. Правилника о 

утврђивању сложености послова и радних задатака и одређивању коефицијената за 

обрачун плата радника Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ прописано да 

Правилник ступа на снагу даном доношења, Суд је утврдио да такво прописивање није 

у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

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

прикупљени подаци пружају поуздан о`снов за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 

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

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

покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, 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- 32/15                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Мр Џерард Селман       
 

 

 

 

 

 С обзиром на то да је оспореном одредбом прописано да подзаконски акт 

ступа на снагу даном доношења, Уставни суд је утврдио да такво прописивање није 
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у сагласности са Уставном одредбом којом је одређено да општи акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања. 

 

 

Анекс 

Издвојено мишљење судије академика проф. др Снежане Савић на 

Одлуку Уставног суда Републике Српске број У-32/15 

 

            У складу са чланом 31. став. 5. и  6. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и  90/14), с обзиром 

на гласање супротно већинском, издвајам мишљење јер сматрам да оспорени акт, у 

цјелини, са формално - правног аспекта, није у складу са Уставом.  

           Већинском одлуком Уставног суда Републике Српске утврђено је да члан 37. 

став 1. Правилника о утврђивању сложености послова и радних задатака и одређивању 

коефицијената за обрачун плата радника Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ 

Фоча бр. 01-62/14 од 8. августа 2014. године није у сагласности са Уставом Републике 

Српске. 

           За разлику од ранијег става Суда, гдје се у образложењу оваквих одлука 

наводило да  су акти донесени супротно одредбама члана 109. Устава, са формално - 

правног аспекта, у цјелини неуставни, у образложењу наведене одлуке се констатује да 

„с обзиром да је оспореном одредбом члана 37. став 1. Правилника о утврђивању 

сложености послова и радних задатака и одређивању коефицијената за обрачун плата 

радника Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ прописано да Правилник ступа на 

снагу даном доношења, Суд је утврдио да такво прописивање није у сагласности са 

Уставом Републике Српске“.           

         У наведеном предмету подносилац иницијативе оспорава члан 37. предметног 

Правилника јер је истим, како се наводи, прописано да Правилник ступа на снагу даном 

доношења и да ће се објавити на огласној табли Апотеке у складу са Статутом и 

одредбама о доношењу и објављивању општих аката те стога исти није у сагласности са 

чланом 109. Устава Републике Српске. Такође, истиче се да је очигледно да је оваквим 

нормирањем дошло до повреде наведене уставне одредбе, јер општи акти морају, прије 

свега бити јавно објављени како би се, у Уставом прописаном року, са њиховим 

садржајем упознали субјекти на које се односи и да би исти, тек протеком тог  

временског периода, ступили на снагу и постали саставни дио позитивног правног 

поретка. 

        Досадашњи став Уставног суда у погледу оваквих повреда Устава, до промјене 

става Суда до које је дошло на сједници одржаној 28.11. 2016. године, како је већ 

наведено, био је да се ради о актима који су, у погледу своје форме, у цјелини 

неуставни, што је, по мом мишљењу, био исправан став Суда. Одлука Уставног суда у 

наведеном предмету, базирана на промјени става Суда у односу на досадашњу праксу, 

нема правне посљедице јер утврђивањем неуставности само овог члана оспореног акта, 

он, иако неуставан, без те конкретне норме, која престаје важити објављивањем одлуке 

Уставног суда, остаје у правном животу, односно у правном поретку Републике Српске, 

дакле упркос повреди одредаба члана 109. Устава. Оваква  повреда Устава не може се 

отклонити само касацијом те норме нити се таквом одлуком правни акт може учинити 

уставним. 

           Наиме, правни акт је законит (уставан) ако су му и облик (форма) и садржина 

(материја) у складу са вишим правним актом, у овом случају Уставом. Формално 

незаконитим се сматра правни акт: а) донесен од ненадлежног органа, б) повредом 

поступка за његово доношење и в) с неодговарајућим спољним изразом 
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(материјализацијом). Обрнуто, ако је правни акт донесен од надлежног органа, по 

прописаној процедури и материјализован на прописан начин, тај правни акт је 

формално законит, односно уставан. Материјализација правног акта састоји се у 

предузимању материјалних, тј. тјелесних радњи или употреби других средстава којима 

се акт изражава и чини трајнијим. Најчешће се испољава језиком, али то могу бити и 

други материјални знаци подесни за чулно опажање и разумијевање његове садржине. 

Саопштавање права значи да се оно у писаном облику објављује у службеним 

издањима у аутентичном тексту, штампом или другим информативним начинима. 

Дакле, битно средство за упознавање свих субјеката (адресата) са правним нормама 

које се на њих односе јесте пракса цивилизованих правних поредака да сви општи акти 

ступају на снагу тек након објављивања и након протека одређеног броја дана од дана 

објављивања (vacatio legis). Изузетке од те праксе - а то значи ступање на снагу правних 

аката (и норми у њима) самог дана објављивања или чак ретроактивно, а дакако и 

ступање на снагу норми које нису објављене, може бити дозвољено само из посебно 

оправданих разлога. И етички и логички захтјев је да се од некога може нешто 

захтијевати само ако се претходно упозна са одређеним захтијевом. 

        У правној теорији се сматра да акт објављивања у себи садржи више правно 

релевантних момената. Прије свега, путем објављивања, субјекти на које се општи 

правни акт односи сазнају његову садржину и правни режим који он доноси. Са друге 

стране, правни поредак познаје и примјењује  опште правило по коме незнање закона 

(права) никога не оправдава, јер када би било другачије право не би било ефикасно у 

својој примјени.     

        Дакле, необјављивање општих правних аката као и ступање на снагу на другачији 

начин, у односу на уставом и законом прописан начин, повлачи њихову неуставност, 

односно незаконитост. С обзиром на чињеницу да је овај чин саставни дио 

материјализације правног акта, као елемента његове форме, то је и логично. Стога, 

Уставни суд мора бити тај који ће својом одлуком утврдити овакву повреду начела 

уставности и законитости те на тај начин такве правне акте елиминисати из правног 

поретка. Као што је неуставан односно незаконит онај правни акт који је донио 

ненадлежан државни или неки други орган, онај правни акт који није донесен према 

правилима поступка, унапријед прописаним, тако је неуставан и онај правни акт који 

није објављен и није ступио на снагу на начин прописан уставом односно законом. 

        Проглашавање неуставном само одредбе о ступању на снагу, као у овом случају, 

оставља на снази дефектан правни акт, а ова одлука Уставног суда има само утврђујући 

карактер иако она треба да, из ових разлога, изричито елиминише неуставни правни акт 

из правног поретка, тако да се овај више не може примјенити. Касација неуставних 

правних аката због формалних недостатака обавезно води стављању  ван снаге акта у 

цјелини, док касација из материјалних разлога обухвата или може да обухвати само  

оспорене одредбе, што је општи став правне теорије и науке уставног права. 

       Повреда уставних одредаба о објављивању и ступању на снагу општих правних 

аката може да доведе до различитих ситуација, нпр.: 

1.Ситуација у којој општи правни акт није објављен и не садржи одредбе о 

објављивању и ступању на снагу, 

2.Ситуација у којој општи правни акт није објављен, а садржи одредбе о објављивању и 

ступању на снагу, 

3.Ситуација у којој је општи правни акт примијењен прије објављивања или ступања на 

снагу,  а садржи одредбе о овим правним институтима, 

4 Ситуација у којој је општи правни акт објављен, а садржи одредбу о ступању на снагу 

даном доношења или пак даном објављивања и 
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5.Ситуација у којој је општи правни акт објављен, а не садржи одредбу о ступању на 

снагу. 

      Све ове ситуације, по мом мишљењу, доводе до  неуставности читавог правног акта, 

са формалног аспекта. Другачије одлуке Суда ће, по промијењеном ставу Суда, у овим 

ситуацијама имати различита дејства и довести у питање остваривање начела 

уставности из члана 109. Устава. 

 

 

Бањалука, 28. 12. 2016. године                                                                СУДИЈА 

                                                                                         Академик проф. др Снежана Савић 
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Одлука 

Број: У-65/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

децембра 2016. године, д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 166. ставови 8. и 9. Закона о извршном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 

67/13 и 98/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Арсеније Балтић из Бање Луке и Владимир Драгичевић из Козарске Дубице дали 

су Уставном суду Републике Српске заједничку иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 166. став 8. Закона о извршном поступку ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14), и 

то у односу на члан 16. став 1. и члан 121а став 1. Устава Републике Српске, те члан 1. 

Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. Из садржине иницијативе произлази да оспорена законска одредба којом се, 

како наводе даваоци иницијативе, ограничава провођење извршења правоснажних 

судских пресуда из буџета Републике Српске, градова и општина до висине износа на 

позицији буџета предвиђеној за те намјене, омогућава Републици Српској, градовима и 

општинама да, у извршним предметима у којима имају својство извршеника, сами 

одређују износ до којег је извршење ради наплате новчаног потраживања спроводиво. 

На тај начин, по мишљењу давалаца иницијативе, онемогућени су тражиоци извршења, 

који у извршном поступку остварују принудну наплату својих новчаних потраживања 

да на једнак начин остваре принудну наплату према Републици Српској, градовима и 

општинама, са једне стране и свим осталим извршеницима, са друге стране, дакле, да на 

једнак начин заштите своја права у поступку пред судом, а што је, по њиховом 

мишљењу, у супротности са чланом 16. став 1. Устава. Уз то, оспорено законско 

рјешење, по мишљењу давалаца иницијативе, онемогућава судове да спроведу 

извршење на буџетским средствима ако на одговарајућој позицији буџета нема 

довољно средстава, чиме се нарушава самосталност и независност судова у вршењу 

судске власти, те судска власт чини зависном и несамосталном у односу на буџетску 

политику Републике, градова и општина. Осим тога, онемогућавање принудног 

извршења ради наплате новчаног потраживања из извршне исправе, по мишљењу 

давалаца иницијативе, представља ометање уживања имовине, чиме је, с обзиром да за 

то не постоји јавни интерес, повријеђено право на имовину загарантовано чланом 1. 

Протокола број 1. уз Конвенцију, а у прилог својих навода даваоци иницијативе се 

позивају и на одређене ставове Европског суда за људска права и Уставног суда Босне 
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и Херцеговине. На крају, даваоци иницијативе детаљно образлажу на који начин је, по 

њиховом мишљењу, оспореним законским рјешењем доведено у питање и начело из 

члана 56. став 1. Устава, а уз то се онемогућава, како наводе,  и адекватно остваривање 

права на накнаду штете из члана 17. Устава, те предлажу да Суд, с обзиром на 

изложено, утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом.  

 

Уставном суду је, поред наведене, поднесена и иницијатива за покретање 

поступка за оцјењивање уставности члана 3. Закона о допунама Закона о извршном 

поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 98/14), којим је прописано да се 

у члану 166. Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 и 67/13) додају нови ставови 8. и 9. Давалац ове 

иницијативе Жељко Бубић из Бање Луке оспорава наведене законске одредбе са 

становишта њихове сагласности са одредбама Устава Републике Српске и то чланова 

50, 63. и 66, те тачке 6. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Устава 

Републике Српске, као и у односу на члан 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију 

за заштиту људских права и основних слобода.  

 

Суд је, на сједници одржаној 28. септембра 2016. године, сагласно члану 9. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен 

поступак, припајајући иницијативу број У-69/16 првоприспјелој иницијативи У-65/15.  

 

Народна скупштина Републике Српске доставила је одговор у коме је оспорила 

наводе из иницијативе коју је дао Жељко Бубић  истичући, поред осталог, да су 

оспорена законска рјешења донесена у циљу заштите буџета Републике и локалних 

заједница, као и да је уставно упориште за оспорено прописивање садржано у члану 

122. Устава. Оспоравајући наводе из ове иницијативе у одговору је, такође, наведено да 

је доношење предметног закона резултат цјелисходне процјене законодавца, који 

обезбјеђује легислативни оквир за остваривање основних права, слобода и дужности 

грађана Републике Српске, из чега се, како се наводи, може закључити да предметне 

одредбе Закона одражавају досљедну примјену чланова 50, 63, 66. и члана 68. став 1. 

тачка б) Устава. Уз то, у одговору се наводи да је законодавац доносећи оспорени Закон 

остао у границама Уставом Републике Српске зајемчених овлашћења као и да могуће 

другачије уређивање предметне материје није уставноправно релевантно, јер не 

подразумијева да је позитивно законодавство у супротности са наведеним одредбама 

Устава. 

 

Основни текст Закона о извршном поступку објављен је у "Службеном гласнику 

Републике Српске" број 59/03. Чланом 3. Закона о допунама Закона о извршном 

поступку који је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 98/14 и који 

је ступио на снагу 14. новембра 2014. године извршене су, поред осталог, допуне члана 

166. основног текста закона, од када оспорена рјешења из члана 3. овог закона постају 

саставни дио члана 166. Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14). Оспореним чланом 

166. Закона о извршном поступку прописано је да се извршење новчаних потраживања 

на терет средстава буџета Републике Српске, градова и општина спроводи до висине 

износа на позицији буџета предвиђеној за те намјене, у складу са Законом о извршењу 

буџета Републике Српске и одлуком о усвајању буџета Републике Српске, градова и 

општина (став 8), те да се у буџету Републике, градова и општина за сваку фискалну 

годину обезбјеђују средства на име извршења правоснажних судских пресуда, 
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споразума о признању кривице или закљученим поравнањем пред судом или другим 

надлежним органом, у складу са Законом о буџетском систему, Законом о извршењу 

буџета и одлуком о усвајању буџета Републике, градова и општина за одговарајућу 

фискалну годину (став 9). 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које даваоци иницијативе 

оспоравају наведене законске одредбе, утврђено је: да свако има право на једнаку 

заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом (члан 16. став 1), 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 је обавеза плаћања пореза и других дажбина општа и утврђује се према 

економској снази обвезника (члан 63), да  права и дужности Републике врше Уставом 

одређени републички органи, а да су људска права и слободе, једнакост пред законом, 

самосталност и једнак положај предузећа и других организација, уставни положај и 

права јединица локалане самоуправе основа и мјера овлашћења и одговорности 

републичких органа (члан 66), да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

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

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

самостално и независно од извршне власти у Републици Српској (члан 121а став 1). 

 

Устав у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

основаности навода даваоца иницијативе утврђује: да се уставно уређење Републике 

темељи, поред осталог, на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са 

међународним стандардима и владавини права (члан 5. став 1. ал. 1. и 4), да Република 

уређује и обезбјеђује, поред осталих, остваривање и заштиту људских права и слобода, 

као и финансирање остваривања права и дужности Републике (тач. 5. и 17. Амандмана 

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

оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима утврђује законом (члан 

122). 

 

Чланом 1. Протокола 1. уз наведену Европску конвенцију гарантовано је право 

на имовину, тако што је предвиђено да свако физичко и правно лице има право на 

неометано уживање своје имовине, а да нико не може бити лишен своје имовине, осим 

у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима 

међународног права (став 1), те да претходне одредбе 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).  

 

Оцјењујући основаност навода давалаца иницијативе Суд је имао у виду да се 

Законом о извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 

64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14) уређује поступак по којем судови у Републици 

Српској спроводе принудно остварење потраживања на основу извршних и 

вјеродостојних исправа (у даљем тексту: извршни поступак) ако посебним законом није 

другачије одређено (члан 1. став 1), те да је овим законом, између осталог, прописано 

да је у поступку извршења суд дужан да поступа хитно (члан 5. став 1), да се извршење 

ради остварења новчаног потраживања одређује и проводи у обиму који је потребан за 

намирење тог потраживања (члан 65), да ако се истовремено појављује више тражилаца 

извршења који остварују право на новчана потраживања из буџета Републике, градова 
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и општина, тражиоци извршења намирују редом, како их је запримио орган надлежан 

за извршење, с тим да застаријевање не тече до коначног намирења пуног износа 

предвиђеног правоснажном судском пресудом или споразумом о признавању кривице, 

у ком случају камата не може прећи износ утврђен чланом 4б Закона о висини стопе 

затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" бр. 19/01 и 52/06) (члан 66. став 

2). Овим  законом је, такође, и то чланом 166. прописано да се извршење ради 

остварења новчаног потраживања према извршенику може спровести на свим 

средствима на његовим рачунима код банке, осим ако законом није другачије одређено 

(став 1), да се рјешењем о извршењу на новчаним средствима која се воде на 

трансакцијском рачуну извршеника налаже банци да новчани износ за који је извршење 

одређено пренесе са трансакцијског рачуна извршеника на трансакцијски рачун 

тражиоца извршења, а за потраживања за која није потписана наплата преко жиро-

рачуна код банке да исплати тај износ тражиоцу извршења у готовом новцу (став 2), да 

се извршење на новчаном потраживању које по штедном улогу, текућем или жиро-

рачуну, девизном и другим рачунима код банке изузев трансакцијског рачуна, припада 

извршенику, одређује тако што се рјешењем о извршењу налаже банци да новчани 

износ за који је одређено извршење исплати тражиоцу извршења након извршности 

рјешења о извршењу, те да то рјешење има дејство рјешења о извршењу којим су 

одређени запљена новчаног потраживања и пренос ради наплате (став 3), да ће се у 

рјешењу о извршењу из ст. 2. и 3. овог члана одредити број рачуна извршеника с којег 

треба обавити исплату, те број рачуна тражиоца извршења на који исплату треба 

обавити или други начин обављања исплате (став 4), да ће суд рјешењем о извршењу 

обавезати банку да достави извјештај о свим промјенама на рачуну извршеника ако 

средстава на рачуну нема или су она недовољна за намирење потраживања одређеног 

рјешењем о извршењу, те да извјештај обухвата промјене на рачуну за период од 30 

дана до доношења рјешења о извршењу и мора да садржи сваку трансакцију на рачуну, 

укључујући подизање готовине, уплате на рачун и исплате са рачуна, унутарбанкарске 

и међубанкарске преносе, као и да  подаци који се достављају а који се односе на 

међубанкарске преносе морају садржавати, између осталог, име примаоца и број рачуна 

у одредишној банци (став 5), да се уговор о штедном улогу и сваком другом депозиту 

раскида по сили закона даном извршности рјешења о извршењу без обзира на то да ли 

је орочен или не, те да ће се по намирењу потраживања примијенити уговорне одредбе 

о раскиду ових уговора (став 6), као и да се одредбе овог члана не примјењују на 

новчана средства, потребна за обављање послова од општег интереса Републике 

Српске, градова и општина која се налазе код банака у Републици Српској или банака 

на подручју Босне и Херцеговине (став 7).  

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорене одредбе члана 166. ст. 8. и 9. 

Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03, 85/03, 

64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске. Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је законодавац, сагласно 

наведеним уставним одредбама, овлашћен да уреди остваривање и заштиту слобода и 

права грађана, као и поступак пред судовима, па тиме и извршни поступак, а у оквиру 

тога и да пропише начин спровођења извршења на новчаним средствима извршеника 

која се воде на рачунима код банака. Суд је, такође, имао у виду да свако правоснажно 

досуђено новчано потраживање представља имовину грађана, као и да је легитимно 

право законодавца да, када је у питању општи интерес Републике, донесе закон којим 

се одузимају или ограничавају одређена имовинска права грађана, али да истовремено 

има и обавезу да то чини на начин да обезбиједи правичну равнотежу између 
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ограничења права на имовину, које је у јавном интересу  и имовинских права 

појединаца.  

 

У конкретном случају, по оцјени Суда, евидентан је јавни интерес Републике да, 

због великог дуга а очигледног недостатка расположивих средстава у буџету 

Републике, градова и општина за исплату цјелокупног дуга свима по окончању 

извршног поступка, ограничи извршење правоснажних одлука и на тај начин 

обезбиједи нормално функционисање свих надлежности наведених нивоа власти. 

Међутим, оспореним прописивањем којим се ограничавају тражиоци извршења да у 

извршном поступку наплате своја новчана потраживања из буџета Републике Српске, 

градова и општина досуђена извршним одлукама и то до висине износа на позицији 

буџета предвиђеној за те намјене  није, по оцјени Суда, постигнута правична равнотежа 

између јавног интереса Републике да због великог дуга ограничи могућност тражилаца 

извршења да у извршном поступку наплате своја потраживања досуђена правоснажним 

одлукама и интереса појединца односно ималаца правоснажно досуђених новчаних 

потраживања према Републици, градовима и општинама. Овај принцип је, по оцјени 

Суда, доведен у питање зато што оспореним законским одредбама није одређен 

обавезан минимум средстава који су Република, градови и општине који имају извршне 

одлуке, дужни  да у својим буџетима предвиде за њихову исплату. На тај начин, 

оспореним прописивањем омогућено је да наведени нивои власти произвољно, дакле,  

без било каквог законског ограничења, планирају новчана средства за извршење 

правоснажних одлука, а да притом тражиоцима извршења није пружена било каква 

гаранција када ће у релевантној буџетској ставци бити расположивих средстава за 

исплату односно да ли ће у разумном року наплатити своја новчана потраживања из 

средстава буџета Републике, градова и општина, те су на тај начин у апсолутној 

неизвесности у погледу рока наплате својих новчаних потраживања. 

         Имајући у виду да оспорене одредбе Закона о извршном поступку имају значење 

очигледног ограничења Уставом зајемченог права на имовину, а полазећи од Уставом и 

Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода превиђене 

заштите тог права, те изграђених ставова Европског суда за људска права у погледу 

услова под којима је мијешање државе у право на мирно уживање имовине дозвољено, 

Суд је оцијенио да оспорене одредбе Закона нису у функцији обезбјеђивања владавине 

права и једнакости свих пред законом, што их чини несагласним с Уставом.  

 

         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 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- 65/15                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                        УСТАВНОГ СУДА 
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                                                                                                                 Мр Џерард Селман     

 

 

 
Оспореним прописивањем којим се ограничавају тражиоци извршења да у 

извршном поступку наплате своја новчана потраживања из буџета досуђена 

извршним одлукама и то до висине износа на позицији буџета предвиђеној за те 

намјене, није постигнута правична равнотежа између јавног интереса Републике 

да због великог дуга ограничи могућност тражилаца извршења да у извршном 

поступку наплате своја потраживања и интереса појединца односно ималаца 

правоснажно досуђених новчаних потраживања чиме је дошло до повреде начела 

владавине права и једнакости свих пред законом. 
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Рјешење 

Број: У-71/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

 

 
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 28. децембра 2016. године,  д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 38. став 5. Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник Општине Челинац” 

број 6/12) и Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник 

Општине Челинац” број 4/15). 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о давању сагласности на повећање цијена воде и 

канализације (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Живко Шкрбић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање члана 38. став 5. Одлуке о јавном водоводу број: 

01-370-81/12 од 19. јула 2012. године (“Службени гласник Општине Челинац” број 

6/12), Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу број: 01-370-39/15 од 30. априла 

2015. године (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15) које је донијела 

Скупштина Општине Челинац и Одлуке о давању сагласности на повећање цијена воде 

и канализације број: 01/1-38-3/15 од 22. априла 2015. године (“Службени гласник 

Општине Челинац” број 4/15) коју је донио начелник Општине Челинац. Давалац 

иницијативе сматра да  су доносиоци оспорених аката прекорачили своја уставна и 

законска овлашћења примјеном оспорене одредбе члана 38. став 5. Одлуке о јавном 

водоводу, која је, како је наведено, незаконита, а тиме и у супротности и са чланом 108. 

став 2. Устава Републике Српске. Такође, у иницијативи је наглашено да доносиоци 

оспорених аката нису поступили по Одлуци Уставног суда Републике Српске У-21/14 

од 31. марта 2015. године (“Службени гласник Републике Српске” број 28/15), односно 

да је Надзорни одбор „Водовод“ а.д. Челинац Одлуком број: 03-144/2015 од 17. априла 

2015. године без чињеничног и правног основа повећао цијену воде и канализације, те 

умјесто плаћања накнаде за одржавање водомјера која је била регулисана поништеним 

ставом 4. члана 27. Одлуке о јавном водоводу, од 19. децембра 2012. године, увео нови 

намет наплате непостојеће услуге под називом „фиксна цијена воде према профилу“. 

Наведеним повећањем комуналних услуга и давањем сагласности на исте од стране 

начелника Општине, по мишљењу даваоца иницијативе, доносиоци оспорених аката су 

игнорисали одредбу члана 38. ст. 3. и 4. Одлуке о јавном водоводу, као и Закон о 
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комуналним дјелатностима којим је прописано да се цијена воде формира на 

економским принципима, и то од стране „Водовод“ а.д. Челинац, на темељу утврђене 

цијене од испоручиоца воде, „Водовод“ Бањалука  у складу са уговором о испоруци 

воде. С обзиром на то да се, по мишљењу даваоца иницијативе, оспореним актима 

омогућава несметано противправно стицање имовине на штету грађана Челинца, 

предлаже да Суд поништи оспорене акте, те наложи доносиоцима да отклоне 

посљедице настале примјеном ових аката од 21. јуна 2010. године до данас. 

 

У одговору на наводе из иницијативе који се односе на оспоравање Одлуке о 

јавном водоводу и Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу, Скупштина Општине 

Челинац истиче да су поступили по Одлуци Уставног Суда Републике Српске број: У-

21/14 од 25. марта 2015. године („Службени гласник Републике Српске“ број 28/15), 

којом је утврђено да члан 27. став 4. Одлуке о јавном водоводу није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима и да су, 29. априла 

2015. године, донијели  Одлуку о измјени Одлуке о јавном водоводу, којом је оспорени 

став 4. члана 27. ове одлуке брисан. Такође наводе да сматрају да су оспорена Одлука о 

јавном водоводу и Одлука о измјени Одлуке о јавном водоводу усаглашене са Уставом 

и Законом о комуналним дјелатностима, те због наведеног предлажу да Суд не 

прихвати иницијативу у дијелу који се односи на наведене одлуке. 

 

У одговору на наводе из иницијативе који се односе на оспоравање Одлуке о 

давању сагласности на повећање цијена воде и канализације, које је Уставном суду 

доставио  начелник Општине Челинац, поред осталог, наведено је да је он на захтјев 

Предузећа „Водовод“ а.д. Челинац, 22. априла 2015. године, донио Одлуку о давању 

сагласности на повећање цијене воде и канализације број: 01-013-38/15 од  22. априла 

2015. године, и дао сагласност на цијене утврђене одлуком  Надзорног одбора, од 17. 

априла 2015. године. Предлаже да Суд, с обзиром на чињеницу да су цијене воде и 

канализације формиране на економским принципима и у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима, не прихвати иницијативу за оцјењивање уставности и 

законитости предметних одлука.  

Одлуку о јавном водоводу (“Службени гласник Општине Челинац” број 6/12), 

Скупштина Општине Челинац је донијела на основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), члана 30. Закона о 

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

118/05) и члана 32. Статута Општине Челинац (“Службени гласник Општине Челинац” 

бр. 1/06 и 4/12). Оспореним чланом 38. став 5. Одлуке прописано је да цијену воде 

утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на утврђену цијену воде даје начелник 

Општине.  

Оспорену Одлуку о измјени Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник 

Општине Челинац” број 4/15) Скупштина Општине Челинац је донијела на основу 

члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ 

број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Општине Челинац 

(“Службени гласник Општине Челинац” број 3/14). Чланом 1. ове одлуке прописано је 

да се у Одлуци о јавном водоводу број: 01-370-81/12 од 19. јула 2012. године 

(“Службени гласник Општине Челинац” број 6/12) у члану 27. став 4. брише, а у члану 

2. Одлуке прописано је да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

(„Службеном гласнику Општине Челинац”). 
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Такође, оспорену Одлуку о давању сагласности на повећање цијена воде и 

канализације (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15) начелник Општине 

Челинац је донио на основу 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“  бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2. и члана 19. Закона о 

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

члана 61. и члан 77. Статута  Општине Челинац (“Службени гласник Општине 

Челинац” број 3/14). Чланом 1. ове одлуке прописано је да се даје сагласност на 

повећање цијена воде и канализације предузећу Водовод“ а.д. Челинац, те наведени 

новчани износи повећања ових  цијена по м3 за грађанство, индустријски и занатски 

сектор и буџетске кориснике. Осталим члановима 2, 3. и 4. Одлуке прописано је: да се 

даје сагласност на фиксну цијену воде одређене према профилу наведене у члану 1. 

Одлуке Надзорног одбора од 17. априла 2015. године; да ће се обрачун по већој цијени 

вршити од 01. априла 2015. године; да  је  Одлуком Надзорног одбора број: 03-144/2015 

од 17. априла 2015. године утврђена цијена воде и канализације те одређена фиксна и 

варијабилна цијена воде према профилу и цијена воде по м3 и да је на цијену воде и 

канализације дата сагласност као у тач. 1. и 2. ове одлуке. Посљедњим, чланом 5. 

Одлуке, прописано је да ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

“Службеном гласнику Општине Челинац”. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе члана 38. 

став 5. Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник Општине Челинац” број 6/12) и 

оспорене Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник Општине 

Челинац” број 4/15), те Одлуке о давању сагласности на повећање цијена воде и 

канализације (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15), Суд је, прије свега, 

имао у виду одредбу члана 102. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, којом је 

утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује 

обављање комуналних дјелатности.  

 

Надаље, за оцјењивање у конкретном предмету, по оцјени Суда, релевантне су и 

одредба члана 1. став 1. тачка а) Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11), којим је прописано да се као комунална 

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

испорука воде, а да према  члану 3. тачка б) овог закона,  производња и испорука воде 

обухвата сакупљање, пречишћавање и испоруку воде корисницима за пиће и друге 

потребе, водоводном мрежом до мјерног инструмента корисника, укључујући и мјерни 

инструмент. Такође, чланом 6. овог закона прописано је да јединица локалне 

самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности, те својом 

одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности, 

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

комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко јединство 

система и уређаја, могућност за субвенционисану цијену комуналне услуге, категорије 

корисника и услове субвенционисања и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне 

услуге и начин наплате комуналних услуга, док је чланом 13. став 1. прописано  да је  

давалац комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано пружање 

комуналних услуга корисницима комуналних услуга под условима, на начин и према 

нормативима који су прописани законом и другим прописима, исправност и 

функционалност комуналних објеката и уређаја, те одређени квалитет комуналних 

услуга. Поред наведених, значајне су и одредбе члана 16. ст. 1. и  2, којима је 

прописано  да се пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу уговора 

закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника, а да корисник комуналне 
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услуге плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који 

испоставља давалац комуналне услуге, као и то да према одредби члана 20. став 3. 

цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену 

даје надлежни орган јединице локалне самоуправе.   

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да је 

Скупштина Општине Челинац овлашћена да уређује и обезбјеђује организовано 

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

воде и да својом одлуком детаљније пропише услове и начин обављања комуналних 

дјелатности, материјалне, техничке и друге услове за финансирање развоја, изградњу и 

одржавање комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко 

јединство система и уређаја, те јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и 

начин наплате комуналних услуга. Такође, Суд је оцијенио да  је, у оквиру наведеног 

овлашћења, цитираним законским одредбама Скупштини Општине Челинац дата 

могућност да својим актом, уређујући услове и начин водоснабдијевања грађана 

Челинца, пропише и надлежност за утврђивање цијене воде и давање  сагласност на ту 

цијену. Имајући у виду наведено овлашћење, те чињеницу да је оспореном одредбом 

члана 38. став 5. Одлуке о јавном водоводу, идентично као и у члану 20. став 3. Закона 

о комуналним дјелатностима, прописан начин утврђивања цијене ове комуналне 

услуге, Суд је одлучио да не прихвати иницијативу у дијелу којим је тражено 

оцјењивање уставности и законитости члана 38. став 5. Одлуке о јавном водоводу. 

 

Суд је неоснованим оцијенио и наводе даваоца иницијативе који се односе на 

неуставност и незаконитост оспорене Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу 

(“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15), такође због чињенице да је 

доносилац оспорене одлуке, прописујући да се овом одлуком брише став 4. члана 27. 

Одлуке о јавном водоводу (“Службени гласник Општине Челинац” број 06/12), а за који 

је Одлуком Уставног суда Републике Српске број У-21/14 од 25. марта 2015. године, 

утврђено да није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналној 

дјелатности, ускладио основни текст Одлуке о јавном водоводу са релевантним 

законским одредбама. С обзиром на наведено Суд је одлучио да не прихвати 

иницијативу ни у дијелу којим је тражено оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о измјени Одлуке о јавном водоводу. 

 

Имајући у виду садржај оспорене Одлуке о давању сагласности на повећање 

цијена воде и канализације (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15), Суд је 

оцијенио да ова одлука, по свом правном карактеру, не представља општи правни акт о 

којем одлучује Уставни суд. Суд је, наиме оцијенио да је, у конкретном случају, 

оспорена уставност и законитост акта који не садржи одредбе општег карактера нити на 

општи начин уређује одређене односе, него се ради о акту којим начелник Општине 

Челинац даје сагласност на нове цијена воде и канализације према профилу и цијени 

воде по м3 које је утврдило предузеће "Водовод“ а.д. Челинац, односно његов Надзорни 

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

Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 

92/12), одлучио да не прихвати поднесену иницијативу ни у односном дијелу.  

 

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

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

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
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Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка.  

  

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци 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-71/15                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                             Мр Џерард Селман        

 

 

 

 

 

 

 

 
 Будући да је оспореном одредбом подзаконског нормативног акта начин 

утврђивања цијене комуналне услуге прописан на начин који је идентично одређен 

релевантним законом, Уставни суд је одлучио да не прихвати иницијативу за 

оцјењивање њене уставности и законитости. 
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Рјешење 

Број: У-75/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

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

члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5, члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 28. децембра 2016. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 52/13 и 53/14). 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 15. став 4. 

Закона о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15).   

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 301. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 58/03). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Лука Станић из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 52/13), члана 15. став 4. Закона о јавном реду и миру 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 11/15) и члана 301. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 58/03). У иницијативи се истиче 

да члан 11. став 1. Уредбе о борачком додатку није у складу са прописивањем Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, према коме се мјесечна примања исплаћују у 

текућем мјесецу за претходни (члан 82. Закона), што за годину дана пролонгира 

остваривање права бораца 1‒ 4 категорије, који право на борачки додатак, у складу са 

Законом, остварују са навршених 60 година живота, те су исти дискриминисани с 

обзиром на датум рођења. Поред овога, давалац иницијативе сматра да је оспорена 

одредба члана 15. став 4. Закона о јавном реду и миру несагласна члану 10. Устава 

Републике Српске (у даљем тексту: Устав) јер супротно зајемченој равноправности 

грађана фаворизује вјерске заједнице изузимајући њихове редовне активности из 

обиљежја прекршаја прописаниих ставом 1. овог члана. Надаље, без додатног 

образложења, наводи се да је ово прописивање супротно члану 17. Европске конвенције 

о људским правима и основним слободама (у даљем таксту: Конвенција), као и њеним 

одредбама о забрани дискриминације.  С обзиром на цитирани дио оспореног члана 

301. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 58/03), 
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произлази да се иницијативом, у суштини, оспорава сагласност става 1. овог члана са 

чланом 19. Устава, јер ускраћује право учеснику у поступку да по властитом нахођењу 

изабере пуномоћника, те чланом 17. Конвенције.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на наводе из иницијативе 

којима је оспорен члан 15. став 4. Закона о јавном реду и миру истиче се да су изнесене 

тврдње неутемењене јер давалац иницијативе погрешно тумачи законске, али и уставне 

одредбе, на чију повреду указује, изражавајући своје сугестије и недоумице које нису 

од уставноправног значаја, те стога предлажу да Суд не прихвати иницијативу. 

 

У одговору Владе Републике Српске на наводе којима је оспорен члан 11. став 1. 

Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13) истиче 

се да се оспорена одредба заснива на прописивању члана 31. ст. 2. и 4. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12) (у одговору погрешно назначен као члан 32. ст. 2. и 4). У складу са 

овлашћењем из члана 31. став 4. Закона, Влада је утврђујући услове за остваривање 

права на мјесечни борачки додатак дефинисала и услове за почетак признавања овог 

права, те оспорена одредба обезбјеђује једнак положај свих корисника права који су 

услове за остваривање права стекли у истој календарској години. С обзиром на 

изнесено предлаже се да Суд не прихвати иницијативу. 

 

Уредбу о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 

53/14) (у даљем тексту: Уредба) донијела је Влада Републике Српске на основу члана 

31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10), а по претходно 

прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске. Оспореним чланом 

11. став 1. Уредбе о борачком додатку прописано је да се борцима из члана 5. став 1. 

ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили 

послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. 

јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени.  

 

 Суд је констатовао да је 24. маја 2012. године у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ број 46/12 објављена раније важећа Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 

борачком додатку, којом је питање признавања права на мјесечни борачки додатак 

иницијално регулисано на начин као у оспореној одредби члана 11. став 1. Уредбе.  

 

 Оспореним чланом 15. став 4. Закона о јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“ број 11/15) прописано је да се не сматрају прекршајима из става 1. 

овог члана редовне активности вјерских заједница.  

 

 Одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности 

оспорених одредаба Уредбе и Закона о јавном реду и миру и утврђено је: да се слободе 

и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је 

Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, 

као и да се законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода 

само када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49), да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, безбједност, уставност и законитост, остваривање и 
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заштиту људских права и слобода, као и организацију, надлежности и рад државних 

органа, те борачку и инвалидску заштиту (тач. 2, 4, 5, 10. и 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), 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). 

 

 Одредбама Устава у односу на који подносилац иницијативе тражи оцјену 

уставности, односно законитости оспорених аката утврђено је: да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима једнаки пред законом и уживају исту 

правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да је зајемчено 

право на одбрану, као и право на слободан избор браниоца и несметано општење са 

њим, док бранилац не може бити позван на одговорност за радње предузете у поступку 

одбране (члан 19). 

 

 Чланом 17. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, 

на чију се повреду указује у иницијативи, прописано је 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 усмјерен на поништавање било ког од 

наведених права и слобода или на њихово ограничавање у већој мери од оне која је 

предвиђена Конвенцијом. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости одредбе члана 11. став 1. 

Уредбе Суд је имао у виду да је чланом 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) прописано да Влада о питањима 

из своје надлежности доноси, између осталог, уредбе, а уредбом се ближе уређују 

односи од значаја за извршавање закона, утврђују начела унутрашње организације 

министарстава и других републичких органа управе и формирају стручне службе 

Владе.  

 

Поред тога, Суд је узео у обзир да је чланом 16. став 1. Закона о правима бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) 

прописано, да је мјесечно примање по овом закону, поред другог и борачки додатак, 

док је чланом 30. којим су таксативно побројана права бораца прописано да међу ова 

права, између осталог, спада и право на борачки додатак. Према члану 31. ст. 1. и 2. 

овог закона, борачки додатак је мјесечно новчано примање – мјесечни борачки додатак, 

односно годишње новчано примање – годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. 

ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених 

дејстава, те да право на мјесечни борачки додатак могу да остваре с обзиром на 

старосну доб и категорију борца. Чланом 31. став 4. истог закона одређено је да ће 

Влада донијети уредбу којом се уређују услови и поступак за остваривање права на 

борачки додатак, уз претходно прибављену сагласност Борачке организације, док се у 

складу са чланом 82. став 1, мјесечна примања по овом закону исплаћују по истеку 

мјесеца за који се врши исплата. 
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На основу наведеног Суд је утврдио да је Влада Републике Српске била 

овлашћена да донесе оспорену уредбу, као подзаконски акт којим су ближе уређени 

односи од значаја за извршавање Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, тј. услови и 

поступак за остваривање права на борачки додатак, укључујући, између осталог, и 

услове за признавање права на мјесечни борачки додатак из оспореног члана 11. став 1. 

Наиме, чланом 31. ст. 2. и 4. овог закона утврђени су основни критеријуми за стицање 

права на мјесечни борачки додатак тако што је прописано да ово право борци могу да 

остваре с обзиром на старосну доб и категорију борца, те је дато овлашћење Влади 

Републике Српске да подзаконским актом детаљније разради утврђене критеријуме 

ради примјене овог закона. С тим у вези, доносилац оспореног акта је, према оцјени 

Суда, прописујући као у члану 11. став 1. Уредбе конкретизовао овлашћење које му је 

законом повјерено, те је, у складу са ставом 4. члана 31. Закона, регулисао у домену 

услова и поступка за остваривање права на борачки додатак, због чега није прекорачио  

границе своје надлежности. Надаље, с обзиром да зајемчена начела грађанске 

једнакости и равноправности подразумијевају изједначеност у правима и слободама 

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

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

ситуацијама, оспореном одредбом Уредбе није повријеђен принцип једнакости из члана 

10. Устава, јер се предметна норма односи једнако на сва лица која услове за 

признавање права на мјесечни борачки додатак остваре у истој календарској години. 

 

 Такође, с обзиром да се прописивање из члана 82. став 1. Закона тиче искључиво 

технике исплате мјесечних примања, а не и права на ова примања, Суд је утврдио да 

наводи о несагласности члана 11. став 1. Уредбе са предметном законском одредбом 

нису од значаја за одлучење у овој уставноправној ствари, јер се, с обзиром на 

различитост предмета регулисања, оспорени члан 11. став 1. не може довести у 

контекст релевантног законског нормирања. 

 

 Приликом оцјењивања уставности оспореног члана 15. став 4. Закона о јавном 

реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15) Суд је имао у виду да 

су овим законом, између осталог, прописани прекршаји јавног реда и мира и 

прекршајне санкције које се изричу починиоцима ових прекршаја (члан 1), док је 

чланом 15. ст. 1, 2, 3, предвиђено да ко нарушава мир других на јавном мјесту у 

времену од 15.00 до 17.00 часова и од 22.00 до 6.00 часова извођењем музичких и 

других садржаја, коришћењем музичких инструмената, радио и телевизијских 

пријемника и других звучних уређаја, као и механичких извора буке и звучних сигнала 

(мотора и сл.), казниће се новчаном казном од 400 КМ до 1.200 КМ. За прекршаје из 

става 1. овог члана казниће се привредно друштво и друго правно лице новчаном 

казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ. Одговорно лице у привредном друштву и другом 

правном лицу, казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 500 

КМ до 1.300 КМ.  

  

Полазећи од наведеног, као и од садржине иницијативе у дијелу којим је 

оспорена одредба овог закона, Суд је утврдио да је законодавац, сагласно Уставу, 

безбједност те остваривање и заштиту људских права и слобода уредио законом, 

између осталог и тако што је чланом 15. Закона прописао обиљежја прекршаја који се 

тичу узнемиравања грађана буком као и санкције за њихове починиоце. Начин на који 

је дефинисана садржина прекршаја јавног реда и мира, те процјена да ли неко 

понашање представља нарушавање јавног реда и мира или не, односно да ли је 
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обухваћено или изузето из круга понашања које се сматра прекршајем, у домену је 

законодавне политике у оквиру  које законодавац оцјењује цјелисходност норми које 

усваја. Такође, према становишту Суда, давалац иницијативе само формално наводи 

одредбе Устава и Европске конвенције у односу на које тражи оцјену уставности, јер из 

његових навода суштински проистиче захтјев за оцјењивањем цјелисходности 

прописивања из члана 15. став 4, о чему Суд, сагласно члану 115. Устава, није 

надлежан да одлучује. Поред наведеног, Суд констатује да је чланом 10. Устава, кроз 

зајемчену равноправност грађана, регулисан дио материје из корупса људских права и 

основних слобода, због чега положај вјерских заједница, у институционалном смислу, 

није оправдано доводити у контекст ове врсте гаранција.  

 

 Оцјењујући уставност оспореног члана 301. став 1. Закона о парничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 58/03) Суд је утврдио да 

рјешењем Суда број У-104/04 од 25. октобра 2006. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 117/06) није прихваћена иницијатива за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 301. став 1. Закона о парничном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ број 58/03 и 85/03), на основу оцјене да је исти сагласан 

Уставу. Имајући у виду да је предметним рјешењем одлучено о уставности оспореног 

члана 301. став 1. Закона, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном 

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

одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности, 

у овом дијелу, будући да је већ одлучивао о истој ствари.    

 Суд није разматрао наводе из иницијативе да је предметним општим актима 

повријеђен члан 17. Конвенције, као и одредбе Конвенције којима се јемчи заштита од 

дискриминације, због тога што подносилац иницијативе није конкретизовао у чему се 

састоји повреда ових гаранција.  

  

 С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено, те да прикупљене информације пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, 

на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у дијелу 

предмета који се односи на оцјену уставности Закона о јавном реду и миру, односно 

уставности и законитости Уредбе о борачком додатку одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

 На основу изложеног је одлучено као у  диспозитиву 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-75/15                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                               Мр Џерард Селман    
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С обзиром да зајемчена начела грађанске једнакости и равноправности 

подразумијевају изједначеност у правима и слободама оних грађана који се, са 

аспекта удовољавања одређеним истим критеријумима, могу сврстати у 

заједничку категорију, и који се притом налазе у истим правним ситуацијама, 

оспореном одредбом Уредбе није повријеђен уставни принцип једнакости, јер се 

предметна норма односи једнако на сва лица која услове за признавање права на 

мјесечни борачки додатак остваре у истој календарској години. 

 

Начин на који је дефинисана садржина прекршаја јавног реда и мира, те 

процјена да ли неко понашање представља нарушавање јавног реда и мира или не, 

односно да ли је обухваћено или изузето из круга понашања које се сматра 

прекршајем, у домену је законодавне политике у оквиру које законодавац оцјењује 

цјелисходност норми које усваја, а чију уставност Уставни суд није надлежан да 

цијени. 
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Рјешење 

Број: У-79/15 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 

 

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. децембра 

2016. године, д о н и о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 26. Закона о 

обавезним осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ број 

82/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење друштава за осигурање ‒ Привредна комора Републике Српске, које 

заступа Адвокатска фирма Сајић из Бање Луке, поднијело је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности, како се наводи, 

члана 26. ст. 1, 2. и 3. Закона о обавезним осигурањима у саобраћају („Службени 

гласник Републике Српске“ број 82/15), а што подразумијева одредбу члана 26. у 

цјелини. Предлагач сматра да је начин на који уређује члан 26. Закона супротан члану 

50. Устава, јер намећући облигаторна новчана давања вријеђа принцип слободног 

кретања робе, рада и капитала, као и право адресата да слободно и несметано стичу и 

располажу оствареном добити. У овом смислу, позивајући се на Закон о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

63/11), предлагач указује да су за стање безбједности саобраћаја одговорни органи, 

институције, јавна предузећа и др., на републичком и локалном нивоу, те да је 

финансирање овог сегмента могуће једино из буџета Републике Српске. С обзиром на 

то да се средства прикупљена на основу обавезе из члана 26. Закона уплаћују на име 

јавних прихода, предлагач доводи у питање право Републике да финансирање 

буџетских обавеза пребацује на терет привредних друштава, те да на овај начин 

законодавац није водио рачуна о равноправности привредних субјеката. 

 

Надаље се истиче да су другим одредбама оспореног закона и Одлуком Агенције 

за осигурање Републике Српске о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за 

осигурање од одговорности за моторна возила у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ број 94/15) дефинисани елементи премије осигурања од 

аутоодговорности, а како овим дефинисањем није обухваћено давање из оспореног 

члана 26, то долази до неусаглашености и правне несигурности у примјени ових 

различитих рјешења.  
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Исто тако, осигуравајућа друштва на која се односи оспорена законска одредба 

налазе се у неравноправном положају у односу на осигуравајућа друштва која имају 

сједиште у Федерацији БиХ или у земљама окружења, која, на основу тамошњих 

закона, нису обавезна на истовјетно давање. Сходно наведеном, предлаже се да Суд 

утврди да члан 26. Закона није у сагласности са чл. 50, 61. став 2. и чланом 68. став 1. 

тачка 6) Устава, као и да Суд до доношења коначне одлуке у овом предмету, суспендује 

примјену истог.  

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога. 

 

Оспореним чланом 26. Закона о обавезним осигурањима у саобраћају 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 82/15) прописано је да су друштва за 

осигурање и филијале друштава за осигурање из Федерације Босне и Херцеговине које 

у Републици Српској обављају врсту осигурања од аутоодговорности, дужна да 1% 

бруто премије остварене из ове врсте осигурања, квартално уплаћују на рачун јавних 

прихода Републике Српске као дио превентиве за реализацију пројеката унапређења 

безбједности саобраћаја утврђених Стратегијом безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске, и то у периоду од три године од дана ступања на снагу овог закона, 

док ће се средства из става 1. овог члана користити у складу са законом којим се 

уређује безбједност саобраћаја на путевима (ст. 1, 2. и 3). 

 

У поступку оцјењивања уставности члана 26. Закона о обавезним осигурањима у 

саобраћају („Службени гласник Републике Српске“ број 82/15) Суд је имао у виду да је 

Уставом утврђено да се економско и социјално уређење заснива се 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 се финансирање јавних служби врши преко 

фондова и буџета, у складу са законом (члан 61. став 2), да Република и општина 

буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, док су средства буџета порези, таксе и 

други законом утврђени приходи (члан 62), да је обавеза плаћања пореза и других 

дажбина општа и да утврђује према економској снази обвезника (члан 63), 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). Сходно члану 108. став 1. Устава закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом.  

 

У складу са наведеним уставним овлашћењима, Законом о обавезним 

осигурањима у саобраћају уређене 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 регулисања 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 уговор о осигурању од 
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аутоодговорности покрива одговорност власника, односно корисника возила према 

трећим странама које имају захтјев за накнаду штете од одговорног лица које му штету 

проузрокује, у складу са одредбама важећег закона о облигационим односима (члан 21. 

став 2), као и да је одговорно друштво за осигурање дужно да утврди правни основ и 

висину одштетног захтјева, те исплати одштету, уз достављање образложене понуде, у 

року од 30 дана од дана када је оштећено лице доставило све потребне документе, а 

најдуже до 60 дана од дана подношења одштетног захтјева (члан 22. став 1).  

 

Поред овога Суд је имао и виду да буџетска средства у једној фискалној години, 

између осталог, чине буџетски приходи, а да су јавни приходи, приходи утврђени у 

складу са законом и остварени по основу пореза, такса, доприноса, накнада и других 

прихода којима се финансирају права и дужности Републике, општина, градова и 

фондова (члан 5. ст. 1. и 4. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). 

 

С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да је законодавац прописујући као у 

оспореном члану 26. Закона о обавезним осигурањима у саобраћају конкретизовао 

обавезу Републике да, између осталог, мјерама економске политике подстиче 

економски развој и повећање социјалног благостања грађана. Наиме, од предузимања 

превентивних мјера које подразумијевају унапређење безбједности саобраћаја на 

путевима, кроз дјеловања и активности која за циљ имају спречавање угрожавања 

имовине и лица у саобраћају на путевима, тј. настанак осигураног случаја, 

најочигледнију корист имају осигуравајућа друштва и осигураници. Улагање у 

унапређење безбједности саобраћаја за посљедицу има смањење осигураног ризика и 

мање исплате за наступјеле штете, што омогућава осигуравачу да пласира вишак 

средстава у друге финансијске токове, те да тиме увећа капитал и оствари додатни 

профит. С друге стране, смањење ризика који на себе преузимају осигуравајућа 

друштва утиче, у перспективи, на смањење стопа премије те креирање других 

погодности за осигуранике, што ствара услове за повећање степена осигураности 

становништва. Такође, поменуто пласирање вишка средстава у друге финансијске 

токове позитивно доприноси динамици привредне атмосфере друштвене заједнице у 

цјелини. У контексту интереса Републике за унапређењем безбједности саобраћаја, Суд 

је оцијенио да је легитимно право законодаваца да утврди начине финансирања у овој 

области. С обзиром на то да јавни приходи подразумијевају средства којима, између 

осталог, Република извршава јавне потребе из своје надлежности, а да су јавна 

овлашћења за унаприеђење безбједности саобраћаја у Републици Српској, Законом о 

безбједности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Српске“ број 

82/15) повјерена Савјету за безбједност саобраћаја, као савјетодавном тијелу Владе, и 

Агенцији за безбједност саобраћаја, као републичкој управној организацији са 

својством правног лица у саставу Министарства саобраћаја и веза (члан  3. и чл. 10‒15. 

овог закона), Суд је утврдио да је законодавац поступао у границама својих овлашћења 

када је прописао обавезу уплаћивања средстава из оспореног члана путем рачуна 

јавних прихода.  

 

Имајући у виду да се предметна средства намјенски усмјеравају у спровођење 

мјера спречавања ризика угрожавања имовине и лица у саобраћају на путевима, као и 

да се оваква превенција, како је раније објашњено, позитивно одражава на пословање 

друштава која се баве осигурањем од аутоодговорности, Суд је утврдио да је 

прописивањем додатног новчаног давања осигуравачима поменутог ризика регулисано 

у складу са принципом равномјерне расподјеле учешћа у оквиру општедруштвене 



354 

 

обавезе финансирања јавних прихода. Надаље, с обзиром на то да економске слободе, 

које, између осталог, подразумијевају и самосталност привредних субјеката у стицању 

и расподјели добити те слободу тржишта, нису апсолутне већ су одређене законима и 

инструментима економске и социјалне политике, а у складу са актуелним потребама 

друштва, Суд је утврдио да је у искључивој надлежности законодавца да ове потребе 

цијени, те да руководећи се њима, усваја адекватну легислативу. У том контексту, Суд 

се није упуштао у оцјену оправданости законског рјешења којим је дефинисана 

квартална динамика уплата у трогодишњем временском периоду, јер, у складу са 

чланом 115. Устава, није у надлежности Суда да цијени оправданост законодавне 

политике. Имајући у виду изложено Суд је утврдио да оспорена одредба Закона о 

обавезним осигурањима у саобраћају уређује сагласно члановима 50. и 68. став 1. тачка 

6) Устава. Стога је, према становишту Суда, нормирање из члана 26. Закона у складу са 

принципом уставности из члана 108. став 1. Устава.  

 

Суд није посебно разматрао наводе предлагача којима се, у контексту повреде 

члана 61. став 2. Устава, оспорава финансирање превентиве за реализацију пројеката 

унапређења безбједности саобраћаја. Наиме, с обзиром на облик организовања 

Агенције за безбједност саобраћаја и Савјета за безбједност саобраћаја, којима су, 

између осталог, у надлежност стављене активности у функцији ове превентиве, 

произлази да се не ради о органу, односно тијелу из система јавних служби, те се 

нормирање из ове уставне одредбе не може довести у везу са прописивањем 

облигаторног давања из члана 26. Закона.  

  

У погледу навода којима се указује на неусаглашеност и правну несигурност у 

примјени другачијих рјешења из оспореног закона и Одлуке Агенције за осигурање 

Републике Српске о заједничкој тарифи премија и цјеновнику за осигурање од 

одговорности за моторна возила у Републици Српској, Суд је утврдио да, у складу са 

чланом 115. Устава, није у његовој надлежности да оцјењује међусобну усаглашеност 

одредаба Закона, нити да цијени примјену прописа. Такође, апстрактна уставносудска 

контрола подразумијева оцјену сагласности хијерархијски нижих општих аката са 

хијерархиски вишим општим актима, због чега наводи о неусаглашености прописивања 

из оспорене законске одредбе са прописивањем из наведене одлуке Агенције нису од 

уставноправног значаја.  

 

Исто тако, имајући у виду чланом 115. Устава дефинисан стандард оцјене у 

поступцима контроле уставности, наводи предлагача којима се указује на поједина 

другачија законска рјешења из окружења нису од значаја за одлучивање овог суда.  

 

По оцјени Суда, с обзиром на чињеницу да је у овом предмету мериторно 

одлучено о уставности члана 26. Закона, беспредметним се указује приједлог да Суд 

обустави примјену ове одредбе до коначне одлуке 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. 
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    Број: У-79/15                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                     УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                            Мр Џерард Селман   
 

 

Имајући у виду да се средства намјенски усмјеравају у спровођење мјера 

спречавања ризика угрожавања имовине и лица у саобраћају на путевима, као и да 

се оваква превенција позитивно одражава на пословање друштава која се баве 

осигурањем од аутоодговорности, Уставни суд је утврдио да је прописивањем 

додатног новчаног давања осигуравачима поменутог ризика регулисано у складу са 

принципом равномјерне расподјеле учешћа у оквиру општедруштвене обавезе 

финансирања јавних прихода. 
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Рјешење 

Број: У-15/16 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

децембра 2016. године, д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 6. став 1. 

тачка 5. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 80/15).                                         

О б р а з л о ж е њ е 

Мр Константин Савић из Теслића дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности одредбе члана 6. став 1. 

тачка 5. Закона о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 80/15). Давалац иницијативе наводи да прописивање двије године радног 

искуства послије положеног правосудног испита на правним пословима у адвокатури, 

правосуђу, нотаријату, органима управе или у правном лицу, као једног од услова за 

упис у именик адвоката, није у сагласности са одредбама чланова 10, 27, 33, 39, 50. и 

52. Устава Републике Српске, те Европском конвенцијом за заштиту људских права и 

основних слобода. Према наводима из иницијативе, оспореним прописивањем 

онемогућавају се дипломирани правници са положеним правосудним испитом који 

немају двије године радног искуства на одређеним пословима правне струке да се 

упишу у именик адвоката и на тај начин ријеше питање свог запослења, које на други 

начин не могу ријешити. Оспореним прописивањем се, како се наводи у иницијативи, 

врши дискриминација ове категорије лица односно даје се значај годинама старости - 

искуству, при чему се уопште не води рачуна о стручности  лица које је поднијело 

захтјев за упис  у именик адвоката. Имајући у виду да дипломирани правници са 

положеним правосудним испитом имају различита  знања у зависности од области 

права којом се баве, давалац иницијативе износи мишљење да је законодавац требао 

прописати  изузетак од  овог услова, односно потребног радног искуства које се стиче  

на одређеним пословима правне струке. Из наведених разлога предлаже да Суд утврди 

да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом.  

 

У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да давалац иницијативе усљед личног незадовољства 

одређеним законским рјешењем, на неодговарајући начин тумачи одредбе Устава, а да 

притом није навео на који начин се оспорена одредба Закона може довести у везу са 

наводно повријеђеним члановима Устава. Такође, у одговору се наводи да је 
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адвокатура професионална дјелатност пружања правне помоћи коју врше адвокати 

организовани у одређене облике рада регулисане законом, те да је законодавац 

доносећи наведени закон остао у границама Уставом зајамчених овлашћења, 

руководећи се разлозима цјелисходности и заштите општег интереса при усвајању 

истог, чувајући његова темељна начела.   

Оспореним чланом 6. став 1. тачка 5. Закона о адвокатури Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 80/15) прописано је да право уписа у 

именик адвоката има лице које, поред осталих услова, испуњава и услов: да има двије 

године радног искуства послије положеног правосудног испита на правним пословима у 

адвокатури, правосуђу, нотаријату, органима управе или у правном лицу.  

Оцјена уставности оспорене законске одредбе тражена  је у односу на чланове 10, 

27, 33, 39, 50. и 52. Устава, којима је утврђено да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну 

заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да је научно, културно и 

умјетничко остварење слободно, те да је зајемчена заштита моралних и имовинских 

права по основу научног, културног, умјетничког и другог интелектуалног 

стваралаштва (члан 27), 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 

под једнаким условима му је доступно радно мјесто и функција (члан 39), 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), и 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). 

Поред тога, Уставом Републике Српске је утврђено: да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је Уставом 

предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 

законом може прописати начин остваривања права и слобода само када је то неопходно 

за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), те да се организација и рад адвокатуре 

уређују законом (члан 131. став 2).  

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду да се Законом 

о адвокатури Републике Српске уређује адвокатска служба, услови за бављење 

адвокатуром, облици рада адвоката, права, обавезе и одговорност адвоката, адвокатских 

стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника и организација и рад 

Адвокатске коморе Републике Српске (члан 1). Овим законом је, и то чланом 2. став 1. 

прописано да је адвокатура независна и самостална служба правне помоћи физичким и 

правним лицима, а чланом 5. да се право на бављење адвокатуром стиче уписом у 

именик адвоката и полагањем адвокатске заклетве (став 1), те  да се поступак за 

остваривање права на бављење адвокатуром покреће захтјевом за упис у именик 

адвоката, који се подноси Адвокатској комори (став 2). Уз то, Законом је прописано да 

право уписа у именик адвоката има лице које испуњава  таксативно набројане  услове 

(члан 6. став 1. тач. 1. до 12), да је уз захтјев за упис  у именик адвоката кандидат дужан 

доставити доказе и податке о испуњавању услова из члана 6. став 1. тач. 1) до 12) овог 
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закона, осим тач. 7), 11) и 12) које прибавља Адвокатска комора по службеној дужности 

(члан 7. ст. 1. и 2), те да ће Адвокатска комора, ако кандидат испуњава услове из члана 

6. став 1. овог закона, донијети одлуку о упису у именик адвоката у року од 30 дана, 

односно одбиће захтјев за упис у именик адвоката кандидату који не испуњава један 

или више услова прописаних у члану 6. став. 1. овог закона (члан 8. ст. 2. и 3).  

Имајући у виду наведене одредбе Устава Суд је оцијенио да оспорена одредба 

члана 6. став 1. тачка 5. Закона о адвокатури Републике Српске не садржи повреду 

начела једнакости из члана 10. Устава, будући да се услови за упис у именик адвоката 

односе подједнако на сва лица која се налазе у истој правној ситуацији, односно која 

поднесу захтјев за упис у именик адвоката. Уз то, прописаним условима за упис у 

именик адвоката, међу којима је и оспорени, не ограничава се право на рад  и слобода 

рада и слободан избор занимања из члана 39. Устава. Одређивање услова за упис у 

именик адвоката је ствар законодавне политике коју Уставни суд, сагласно члану 115. 

Устава, није надлежан да оцјењује.  

По оцјени Суда, оспорена одредба Закона о адвокатури Републике Српске не 

може се доводити у питање са становишта одредаба чланова 27, 33, 50. и 52. Устава 

Републике Српске, на које указује давалац иницијативе, јер је прописивање услова за 

упис у именик адвоката на начин прописан чланом 6. став 1. Закона, чија је тачка 5. 

оспорена, у границама уставних овлашћења законодавца да уређује организацију и рад 

адвокатуре. 

Наводи којима се покреће питање прописивања изузетака у погледу услова за 

упис у именик адвоката, односно одступања од прописаних услова, иницијатива излази 

из оквира Уставом утврђене надлежности Уставног суда. 

Паушални наводи даваоца иницијативе о повреди Европске Конвенције за 

заштиту људских права и основних слобода нису од утицаја за оцјену уставности 

оспорене законске одредбе, будући да давалац иницијативе није навео одредбу ове 

Конвенције која је повријеђена, нити је дао образложење у чему се, по његовом 

мишљењу, састоји евентуална повреда. 

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

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

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

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

покретању поступка.  

На основу изложеног одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-15/16                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

  28. децембар 2016. године                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                               Мр Џерард Селман     
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 Будући да се услови за упис у именик адвоката односе подједнако на сва лица 

која се налазе у истој правној ситуацији, односно која поднесу захтјев за упис у 

именик адвоката, Уставни суд је оцијенио да таквим нормирањем није дошло до 

повреде уставног начела равноправности и једнакости грађана пред законом. 
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Одлука 

Број: У-17/16 од 28. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 5/17 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

децембра 2016. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 
      

 

Утврђује се да члан 147. став 4. Закона о високом образовању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Драгољуб Боројевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 147. став 3. Закона 

о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10). Из садржаја 

иницијативе у којој је цитирана законска одредба која се оспорава, као и образложења 

које је изнесено у погледу повреде Устава, произлази да давалац иницијативе оспорава 

став 4. члана 147. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), односно да није имао у виду да је 

чланом 9. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању ("Службени 

гласник Републике Српске" број 104/11), у члану 147. основног текста овог закона 

послије става 2. додат нови став 3, тако да је дотадашњи (оспорени) став 3. овог члана 

постао став 4, те су истом брисане ријечи "ван Републике". У иницијативи се наводи да 

оспорена законска одредба није у сагласности са начелом равноправности  и једнакости 

грађана из члана 10. Устава Републике Српске, јер различито третира лица која се 

бирају у звање вишег асистента на универзитету. Наиме, како истиче давалац 

иницијативе, вишим асистентима који су студирали по раније важећим плановима и 

програмима, односно прије увођења болоњског процеса едукације на високошколским 

установама, а која су у појединим струкама на основу позитивних прописа изједначена 

са звањем "мастер", оспореном законском одредбом није омогућен реизбор у ово звање, 

уколико не заврше студије трећег циклуса. Оваквим прописивањем су, по његовом 

мишљењу, ова лица стављена у неравноправан положај у односу на остала лица која 

имају звање вишег асистента и која, сходно одредби члана 83. тачка г) овог закона, 

могу бити реизабрана на други мандат од 5 година у истом звању, без условљавања 

окончањем студија трећег циклуса, нити били каквим другим условима. У оба случаја 

се, како истиче давалац иницијативе, ради о особама која имају исто звање, исте 

одговорности и дужности, али различита права у погледу могућности реизбора. 

Сагласно наведеном, предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорена 

законска одредба није у сагласности са Уставом.  
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У одговору који је на иницијативу доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, прије свега, да подносилац иницијативе непотпуно и произвољно 

тумачи релевантне одредбе Устава и закона који оспорава. Указује се на члан 77. 

Закона о високом образовању којим су прописани минимални услови за избор 

академског особља у начно-наставна и сарадничка звања на универзитету, односно на 

став 1. тачка б) овог члана, којим су одређени услови за избор у звање вишег асистента. 

Оспорено законско рјешење, како се даље наводи, представља изузетак од ове опште 

одредбе, јер је њоме законодавац предвидио другачији услов за реизбор лица ‒ виших 

асистената на која се односи ова норма. Овакво прописивање је ствар цјелисходне 

процјене законодавца у одређивању услова за реизбор у звање вишег асистента, па се, 

по мишљењу доносиоца предметног закона, не може сматрати кршењем члана 10. 

Устава Републике Српске. Истиче се да се оспорена норма подједнако односи на све 

адресате, који се, сходно томе, налазе у једнаком положају у остваривању права и 

обавеза. Коначно, указује се на то да могуће другачије уређење предметне материје 

није уставноправно релевантно и не подразумијева да је позитивно законодавство у 

супротности са наведеним одредбама Устава. Слиједом наведеног, предлаже се да Суд 

не прихвати дату иницијативу. 

 

Оспореним чланом 147. став 4. Закона о високом образовању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) прописано је 

да лица која имају звање асистента, а која су уписана на одговарајуће студије трећег 

циклуса без претходно завршеног другог циклуса студија до дана ступања на снагу 

овог закона, могу бити бирана у звање вишег асистента једанпут, уколико су током 

првог и трећег циклуса заједно остварили 300 ЕЦТС бодова, с тим да се одредба о 

избору у исто звање из члана 83. тачка г) овог закона може примијенити под условом да 

су завршили студиј трећег циклуса.    

   

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона о високом 

образовању Суд је, прије свега, имао у виду да је тачкама 5, 12. и 18. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, 

образовање, радне односе, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Суд је такође узео у обзир и гаранције из члана 10. Устава, према којем су 

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

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

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. У конкретном случају 

релевантна је и одредба члана 39. став 3. Устава, којом је, између осталог, утврђено да 

је сваком под једнаким условима доступно радно мјесто и функција, као и члана 70. 

став 2. Устава, према којој Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште 

акте.   

 

Сагласно цитираним уставним овлашћењима, Законом о високом образовању 

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, поступак признања страних високошколских исправа, 

финансирање ових установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности 

високог образовања. Овим законом је, између осталог, прописано да је високо 

образовање дјелатност од општег друштвеног интереса у Републици (члан 2. став 1), да 
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се високо образовање заснива на поштовању људских права и основних слобода, 

укључујући забрану свих видова дискриминације (члан 3. став 1. тачка е), да се високо 

образовање организује у три циклуса и да се један семестар студија вреднује са 30 

ЕЦТС бодова (члан 8. ст. 1. и 5.), да се завршетком првог, другог или трећег циклуса 

студија стиче право на одређену академску титулу, односно стручно или научно звање 

у одређеној области, те да се ова звања 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 високошколске установе у којој су стекли звање да им у 

поступку утврђеним статутом високошколске установе изда јавну исправу о 

еквиваленцији раније стеченог звања са новим звањем, у складу са законом из члана 9. 

став 2 овог закона (члан 10. став 1), да се обим студија изражава збиром ЕЦТС бодова 

(члан 37. став 1.). Поред тога, према члану 76. став 4. тачке б) и г) овог закона, 

сарадничка звања на универзитету су виши асистент и асистент, док је чланом 77. став 

1. тачке а) и б) прописано да за асистента може бити биран кандидат који има завршен 

први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 

или 3,5, а за вишег асистента може бити биран кандидат који има завршен други циклус 

студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 

или 3,5, односно кандидат који има научни степен магистра наука. Између осталог, 

овим законом је регулисано на који период се бира академско особље, тако да је чланом 

83. тачке б) и г) прописано да се асистент бира на период од четири године без 

могућности поновног избора, а виши асистент на перод од пет година с могућношћу 

једног поновног избора. Оспореним чланом 147. став 4. предметног закона предвиђен је 

изузетак у погледу услова за избор и реизбор вишег асистента, тако што је прописно да 

лица која имају звање асистента, а која су уписана на одговарајуће студије трећег 

циклуса без претходно завршеног другог циклуса студија до дана ступања на снагу 

овог закона, могу бити бирана у звање вишег асистента једанпут, уколико су током 

првог и трећег циклуса заједно остварили 300 ЕЦТС бодова, с тим да се одредба о 

избору у исто звање из члана 83. тачка г) овог закона може примијенити под условом да 

су завршили студиј трећег циклуса.   

  

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе Суд је оцијенио да је 

нормирањем из оспореног члана 147. став 4. предметног закона нарушено начело 

равноправности и једнакости из члана 10. Устава. Наиме, овом законском нормом је, по 

оцјени Суда, једна група лица која имају звање вишег асисента стављена у 

неравноправан положај у погледу могућности реизбора у ово звање у односу на остале 

више асистенте на универзитету. Ради се о лицима која су, сагласно релевантним 

прописима, уписала трећи циклус студија без завршеног другог циклуса, имају 

прописани број ЕЦТС бодова за избор у звање вишег асистената и обављају послове и 

радне задатке у том звању, али не могу, сходно члану 83. тачка г) овог закона, бити 

реизабрана у ово звање уколико не окончају докторске студије. Овај услов за реизбор 

на период од пет година за остале више асистенте није предвиђен. 

 

Приликом ове оцјене Суд је посебно имао у виду одредбу члана 37. став 1. 

Закона о високом образовању, према којој се обим студија изражава збиром ЕЦТС 

бодова, те да је, у вези с тим, оспореном нормом овог закона предвиђено да њени 

адресати, да би могли бити бирани у звање вишег асистента, морају остварити 300 

ЕЦТС бодова током првог и трећег циклуса студија, дакле једнак број бодова као и 

лица која се бирају у исто звање у смислу члана 77. став 1. тачка б) овог закона.  
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Суд је мишљења да, без обзира на то што адресати оспорене норме немају 

завршен други циклус студија, чињеница да су у складу са позитивним прописима 

уписали докторске студије, те да су сагласно релевантним законским нормама 

испунили услове за избор у звање вишег асистента на универзитету остваривши 

тражени број ЕЦТС бодова и обављају тај посао, доводи их у исту правну ситуацију са 

осталим вишим асистентима. Дакле, ако су изједначени у обавезама, дужностима и 

радним задацима које обављају у процесу наставе, те осталим пословима у оквиру 

радног мјеста вишег асистента, онда свакако сви морају имати једнаке могућности и у 

погледу реизбора у ово звање, односно остваривати ово право под једнаким условима. 

Када се наведено има у виду, по оцјени Суда, неосновани су наводи доносиоца 

предметног закона да се оспорена норма односи на све адресате, те да стога не доводи 

до повреде члана 10. Устава. Поред тога, Суд је утврдио да је у конкретом случају 

дошло и до повреде уставних гаранције из члана 39. став 3. у дијелу у којем је 

зајемчено да је сваком под једнаким условима доступно радно мјесто и функција. 

Оспорено прописивање, по оцјени Суда, представља јасан примјер кршења ове уставне 

норме, јер једној групи лица омогућава поновни избор у исто звање, па тако и наставак 

рада, без посебних услова, док другој групи, која има идентично звање и обавља исти 

посао, за реизбор поставља додатни услов ‒ окончање докторских студија.     

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене одредбе 

члана 147. став 4. Закона о високом образовању 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-17/16                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

28. децембар 2016. године                                                               УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                                                            Мр Џерард Селман        

 
 

 

Без обзира на то што адресати оспорене норме немају завршен други циклус 

студија, чињеница да су у складу са позитивним прописима уписали докторске 

студије, те да су сагласно релевантним законским нормама испунили услове за 

избор у звање вишег асистента на универзитету остваривши тражени број ЕЦТС 

бодова и обављају тај посао, доводи их у исту правну ситуацију са осталим вишим 

асистентима, тако да је прописивањем додатних услова адресатима предметне 

норме дошло до повреде уставног начела равноправости и једнакости грађана пред 

законом, јер њихов различит третман не слиједи легитиман циљ и нема своје 

разумно оправдање. 
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ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ 
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Рјешење 

Број: УВ-1/16 oд 27. јануара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 7/16 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду 

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

за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

27. јануара 2016. године,    д о н и ј е л о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закључцима о разматрању Усмене информације министра 

унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови 

Град и закључцима Владе Републике Српске, које је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на сједници одржаној 10. децембра 2015. године, под бројем: 02/1-

021-1577/15. 

 

 

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 21. јануара 2016. 

године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-23/16 од 20. јануара 2016. године, којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног  интереса бошњачког народа у вези са Закључцима о разматрању 

Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима 

СИПЕ у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске, које је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. децембра 2015. 

године, под бројем 02/1-021-1577/15. Уз наведени акт су достављени наведени 

закључци, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа број: 03.2-5-68/15 од 21. децембра 2015. године, те Образложење ове 

одлуке бр: 03.2-5-68/15-1 од 29. децембра 2015. године. У акту предсједавајуће Вијећа 

народа се наводи  да је Народна скупштина Републике Српске на  Тринаестој посебној 

сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, изгласала поменуте закључке, које је 

сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске доставила на разматрање 

Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је  својим актом 

број: 03.2-5-68/15 од 21. децембра 2015. године одлучио да покрене процедуру заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа сматрајући да су Закључцима 

повријеђени  витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да 

Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих клубова поводом 

предметних закључака, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа 

народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту 

виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актом повријеђен витални 

национални интерес конститутивног  бошњачког народа. 
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Уз акт број: 03.1/I-23/16 од 20. јануара 2016. године, предсједавајућа Вијећа 

народа доставила је Суду: извод из стенограма записника са Тринаесте посебне 

сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане  10. децембра 2015. године 

(дио који се односи на предметне закључке), затим извод из стенограма са Седме 

сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 12. јануара 2016. године (дио који 

се односи на поменуте закључке), те извод из стенограма са Пете сједнице Заједничке 

комисије Народне скупштине и Вијећа народа, одржане 18. јануара 2016. године (у 

дијелу који се односи на усаглашавање ставова поводом изгласаних закључака). 

 

На основу поменутог обавјештења предсједавајуће Вијећа народа Републике 

Српске као и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса је 

утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 21. 

децембра 2015. године гласовима свих седам присутних чланова донио Одлуку о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у вези 

са Закључцима о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова 

Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и закључцима  Владе 

Републике Српске, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 10. децембра 2015. године, под бројем 02/1-021-1577/15. Поред тога, Вијеће је 

утврдило да се на Седмој сједници Вијећа народа одржаној 12. јануара 2016. године о 

Одлуци Клуба делегата бошњачког народа  од  21. децембра гласало по процедури за 

заштиту виталног интереса,  али  да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу 

народа. Такође,  Вијеће овог суда  је утврдило да Заједничка комисија Вијећа народа и 

Народне скупштине на Петој сједници, одржаној 18. јануара 2016. године, није 

постигла сагласност поводом овог питања, па је предметна одлука прослијеђена 

Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да 

ли је овим актима повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

Закључке о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова 

Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и закључцима  Владе 

Републике Српске донијела је, 10. децембра 2015. године, Народна скупштина 

Републике Српске, под бројем 02/1-021-1577/15,  на основу члана 70. став 1. тачка 2. 

Устава Републике Српске те чланова 182, 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. 

Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/11).   

 

Овим закључцима Народна скупштина Републике Српске подржава закључке 

Владе Републике Српске број: 04/1-2-2755/15 од 10. децембра 2015. године (тачка 1), 

затим обавезује Владу Републике Српске да одмах спроведе закључке Владе Републике 

Српске (тачка 2), те тражи од представника Републике Српске у институцијама Босне и 

Херцеговине да без одлагања реагују на адекватан начин поводом најновијих дешавања 

у Новом Граду (тачка 3). Тачком 4. прописано је да ови закључци ступају на снагу 

наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

 

Вијеће  за заштиту виталног интереса овог суда је, прије свега, размотрило 

правну природу предметних закључака  Народне скупштине Републике Српске, будући 

да ова чињеница представља претходно питање од којег зависи постојање процесних 

претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту 

виталног интереса.  
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Чланом 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) 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, министарства и посебних организација у спровођењу те политике, припремању 

закона и других аката.  

 

У конкретном случају, из самог садржаја предметних закључака, као и питања 

које третира, произлази да овај акт не садржи правну норму општег карактера, већ је 

ријеч о акту којим се изражава политички став Народне скупштине након разматрања 

Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима 

СИПЕ у општини Нови Град и подржавају закључци које је Влада Републике Српске 

донијела након одређених активности које су припадници  СИПЕ у општини Нови Град 

предузели по налогу Суда Босне и Херцеговине.  

 

Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Устава Републике Српске, те 

Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 2. на Устав, којим су прописане надлежности 

Уставног суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда, те 

чињеницу да оспорени  закључци имају карактер политичког, а не правног акта, Вијеће 

је  утврдило  да није надлежно да разматра предметни акт.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: 

предсједавајућа Вијећа Ирена Мојовић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Амор Букић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: УВ-1/16                                                                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

27. јануар 2016. године                                                Вијећа за заштиту виталног интереса 

                                                                                          Уставног суда Републике Српске 

 

                                                                                                            Ирена Мојовић   

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Пошто из самог садржаја оспорених закључака, као и питања које третира, 

произлази да овај акт не садржи правну норму општег карактера, већ се њим 

изражава политички став Народне скупштине, Вијеће за заштиту виталног 

интереса је утврдило да није надлежно да разматра предметни акт. 
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Одлука 

Број: УВ-2/16 oд 24. фебруара 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 20/16 

 

 

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 

фебруара 24. фебруара 2016. године,  д о н и ј е л о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Закључцима о разматрању Усмене информације министра 

унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови 

Град и Закључцима Владе Републике Српске, које је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на сједници одржаној 10. децембра 2015. године, под бројем: 02/1-

021-1578/15, 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 21. јануара 2016. 

године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-24/16 од 20. јануара 2016. године, којим се, на 

основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закључцима о разматрању Усмене 

информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ 

у општини Нови Град и Закључцима Владе Републике Српске, које је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 10. децембра 2015. 

године, под бројем: 02/1-021-1578/15 (у даљем тексту: Закључци). Уз наведени акт 

достављени су предметни закључци и Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-68/15 од 21. децембра 2015. 

године те Образложење ове одлуке број: 03.2-5-68/15-1 од 29. децембра 2015. године.  

 

У акту предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наводи се да је Народна 

скупштина Републике Српске на 13. посебној сједници одржаној 10. децембра 2015. 

године изгласала Закључке и да је, у складу са Амандманом LXXXII на Устав 

Републике Српске, ова одлука достављена на разматрање Вијећу народа Републике 

Српске. Такође је наведено да је Клуб делегата бошњачког народа својим актом број: 

3.2-5-68/15 од 21. децембра 2015. године одлучио да покрене процедуру за заштиту 

виталног националног интереса бошњачког народа због тога што сматрају да се овом 

одлуком угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то 

да, како је наведено, Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, нису 

постигли сагласност о тексту предметне одлуке, предлаже се да Вијеће за заштиту 

виталног интереса Уставног суда Републике Српске одлучи да ли је овим актом 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.   

 



369 

 

У образложењу Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа, поред осталог, наведено је да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да се оспореним Закључцима дерогира Закон о државној агенцији за истраге и 

заштиту, а тиме и многобројни споразуми које је Државна агенција за истраге и 

заштиту закључила са међународним организацијама, као и Закон о суду Босне и 

Херцеговине, Закон о тужилаштву Босне и Херцеговине те Закон о међународној 

правној помоћи у кривичним стварима. У вези са наведеним, истичу да би престанак 

сарадње институција Републике Српске са институцијама Босне и Херцеговине значио 

непровођење и непоштовање међународних споразума потписаних са Уредом европске 

полиције (ЕУРОПОЛ), Уредом за сарадњу са ИНТЕРПОЛ-ом, Сјевероатланском 

уговорном организацијом (НАТО); Снагама Европске уније (ЕУФОР). Сматрају, 

такође, да формалноправно није прихватљиво да се, на основу једне Усмене 

информације, непознате широј јавности, дерогира државна надлежност и доводи у 

питање и нарушава систем функционисања органа јавне власти на цијелом подручју 

Босне и Херцеговине. Исто тако, мишљења су да Одлука Владе Републике Српске о 

„престанку сарадње“ са судском влашћу државе Босне и Херцеговине представља 

најгрубље кршење Дејтонског мировног споразума и Устава Босне и Херцеговине, као 

и то да ће, забраном приступа наведеним институцијама, грађани Босне и Херцеговине 

осјетити несигурност, а Бошњаци у Републици Српској бити под изузетним 

притисцима и с правом се осјећати угроженим. Наведено објашњавају страдањима 

Бошњака у XX стољећу, за које тврде да је највеће у њиховој историји, те, по њиховом 

мишљењу, дискриминаторским положајем Бошњака у структурама Министарства 

унутрашњих послова Републике Српске, односно малим бројем Бошњака у 

полицијским органима Републике Српске и довођењем у незавидан положај сигурности 

њиховог живота и имовине. На основу констатације да се оспореним закључцима 

Народне скупштине доводи у питање сарадња Републике Српске са Међународним 

судом правде у Хагу као и даље процесуирање ратних злочина почињених над 

Бошњацима, те стварања плодног тла за развој тероризма на цијелом простору 

Републике Српске, истичу да би због оваквог неуставног поступања институција 

Републике Српске могао бити нарушен уставни поредак Босне и Херцеговине. 

Наводећи да у овом предмету није могуће амандмански постићи одговарајуће измјене 

текста Закључака, истичу да Клуб Бошњака одбацује оспорене закључке као 

неприхватљиве и неутемељене.    

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 27. 

јануара 2016. године донијело Рјешење број УВ-2-16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Закључцима о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова 

Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и Закључцима Владе 

Републике Српске, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 10. децембра 2015. године, под бројем: 02/1-021-1578/15.  

 

Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске  («Службени гласник Републике Српске» бр. 14/12, 29/13 и 90/14) Вијеће је, 27. 

јануара 2016. године, Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског 

народа у Вијећу народа Републике Српске и Народној скупштини Републике Српске 

доставило на одговор наведено рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа. 
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У одговору Народне скупштина Републике Српске на Рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева, поред уопштене констатације да предметни 

захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, наведено је: да сматрају потребним 

да Вијеће размотри да ли оспорени закључци, са формалноправног аспекта, у смислу 

члана 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII и LXXXII на Устав Републике 

Српске може бити предмет оцјене овог вијећа; да је, имајући у виду  формални аспект 

поступка, потребно констатовати да Клуб Бошњака није формулисао свој приједлог 

амандмана на Закључке, због чега, по њиховом мишљењу, Заједничка комисија 

Народне скупштине Републике Српске и Вијеће народа Републике Српске, нису ни 

имали предмет расправе, односно усаглашавања. Такође, наводе да  овај захтјев има сва 

обиљежја захтјева за оцјену уставности, односно да покретање поступка заштите 

виталног националног интереса представља, у овом случају, искључиву злоупотребу 

овог уставног института. Надаље, у одговору је указано и на то да из захтјева клуба 

Бошњака, поред навода о Закључцима као акту којим се дерогирају наведени закони на 

нивоу Босне и Херцеговине, најављује „престанка сарадње“ са правосудним 

институцијама Босне и Херцеговине, међународним судовима и организацијама, крши 

Дејтонски мировни споразум ствара атмосфера несигурности и угрожености Бошњака, 

те њиховог дискриминаторног  положаја у структурама Министарства унутрашњих 

послова, није видљиво на који начин су повријеђени њихови витални национални 

интереси. Наиме, сматрају да подносилац захтјева није указао како и у чему се састоји 

дерогација међународних споразума усвајањем Закључака, имајући у виду чињеницу да 

ови споразуми представљају lex superior у односу на унутрашње право, као и то да чини 

материјалну грешку у погледу тврдње да се Закључцима доводи у питање сарадња 

Републике Српске са Међународним судом правде у Хагу, јер је ријеч о сталном 

међународном суду надлежном за спорове између држава, који не утврђује 

индивидуалну кривичноправну одговорност као што то чини Међународни кривични 

суд за бившу Југославију (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL for FORMER 

YUGOSLAVIA - ICTY) или Међународни кривични суд (INTERNACIONAL 

CRIMINAL COURT – ICC). Закључци се, како наводе, односе и једнако примјењују на 

све адресате, анационални су, и нису дискриминирајући, те не угрожавају виталне 

националне интересе било којег конститутивног народа. Довођење у корелацију 

одређених аката Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске са 

одређеним законским рјешењима али и међународним документима, по њиховом 

мишљењу,  није правно релевантно за питања повреде виталног националног интереса 

као и бојазан и претпоставке о будућој не/сарадњи институција на нивоу Босне и 

Херцеговине. Предлажу да се захтјев Клуба делегата бошњачког народа којим се 

оспоравају Закључци одбије као неоснован јер  сматрају да није утемељен на Уставу 

Републике Српске, односно да, у конкретном случају, није повријеђен витални 

национални интерес ниједног конститутивног народа, како је дефинисано Амандманом 

LXXVII, којим је допуњен члн 70. Устава Републике Српске.  

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису доставили одговор на наведено рјешење.  

       

Оспорене Закључке о разматрању Усмене информације министра унутрашњих 

послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и закључцима 

Владе Републике Српске број: 02/1-021-1578/15 од 10. децембра 2015. године, Народна 

скупштина Републике Српске је изгласала на 13. посебној сједници, одржаној 10. 

децембра 2015. године, под бројем 02/1-021-1578/15, на основу члана 70. став 1. тачка 2. 

Устава Републике Српске, чланова 182. 187. став 1. и. 2. и 254. став 1. Пословника 



371 

 

Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

31/11). Овим закључцима је констатовано: да Народна Скупштина Републике Српске 

потврђује да данашњом акцијом Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) у Новом 

Граду, а која се односи на ненајављени претрес објеката полицијске станице и локалне 

самоуправе (општине), дошло до тешког кршења Устава Републике Српске и Устава 

БиХ и закона Републике Српске, те непотребног угрожавања интегритета 

Министарства унутрашњих послова Републике Српске и узнемиравања грађана и 

јавности у цијелини (тачка 1); да Народна Скупштина Републике Српске даје пуну 

подршку закључцима Владе Републике Српске у вези са њеном оцјеном о неуставном и 

незаконитом поступању СИПЕ на подручју општине Нови Град (тачка 2); да Народна 

Скупштина Републике Српске оцјењује да је основни услов за даљу сарадњу органа и 

институција БиХ и Републике Српске провођење уставних надлежности и међусобна 

координација органа и институција надлежних за обезбјеђивање и провођење 

владавине права, уставности и законитости (тачка 3); да Народна Скупштина 

Републике Српске позива представнике Републике Српске у органима и институцијама 

на нивоу БиХ да одмах спријече даље доношење било којих одлука којима се угрожава 

уставни интегритет, идентитет и субјективитет Републике Српске, као државотворне 

јединице БиХ (тачка 4); да Народна Скупштина Републике Српске захтијева од органа 

и институција Републике Српске да у случају кршења уставних надлежности Републике 

Српске од стране органа и институција БиХ одмах предузме све мјере и активности у 

оквиру уставних и законских права и одговорности Републике Српске (тачка 5); да 

Народна Скупштина Републике Српске позива грађане, јавна гласила и укупну јавност 

да обезбиједе мирно и уздржано понашање и пруже подршку свим мјерама и 

активностима које ће донијети органи и институције Републике Српске поводом 

догађаја у општини Нови Град (тачка 6) и да ови закључци ступају на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

      

У поступку одлучивања у меритуму Вијеће је, прије свега, имало у виду, у 

одговору  Народне скупштине изражену потребу да Вијеће размотри да ли оспорени 

закључци, са формалноправног аспекта, у смислу члана 70. Устава, који је допуњен 

Амандманом LXXVII и LXXXII на Устав Републике Српске, може бити предмет оцјене 

овог вијећа. У вези с тим, Вијеће је утврдило да се о питањима надлежности Вијећа 

рјешава у поступку прихватљивости захтјева за утврђивање повреде виталног 

националног интереса конститутивног народа, о чему је Вијеће одлучило рјешењем о 

прихватиљивости број: УВ-2/16 од 27. јануара 2016. год., па се оно не може истицати 

ни разматрати у поступку доношења мериторне одлуке. 

 

На основу наведених уставних одредби, одредби оспорених закључака и навода 

Клуба делегата бошњачког народа, те навода из одговора Народне скупштине, Вијеће је 

утврдило да садржај оспорених закључака не представља материју која се односи на 

заштиту виталних националних интереса конститутивних народа дефинисаних 

Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава. 

Садржај Закључака не може се сматрати повредом права из оквира заштите виталних 

националних интереса конститутивних народа, сходно тачки 1. Амандмана LXXXVIII 

на Устав Републике Српске, према којој Уставни суд одлучује о сагласности закона, 

других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о заштити 

виталних националних интереса конститутивних народа. Такође, Вијеће је оцијенило да  

се оспорени закључци не могу сматрати питањем виталног националног интереса 

ниједног конститутивног народа у Републици Српској посебно, јер се одредбе 

Закључака једнако односе на сваког грађанина Републике и не садрже националне 
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одреднице, те се не могу довести у везу с повредом виталних националних интереса 

конститутативних народа дефинисаних Амандманом LXXVII на Устав Републике 

Српске, којим је допуњен члан 70 Устава. 

 

     У вези са наводима из захтјева Клуба делегата бошњачког народа којим се изражава 

бојазан и претпоставке о будућој сарадњи институција на нивоу Босне и Херцеговине и 

непровођење и непоштовање међународних споразума, Вијеће је оцијенило да исти 

нису правно релевантни за питања повреде виталног националног интереса. 

 

 

 

       На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.    

                                                                                                                   

 

         Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа Миленко Араповић, предсједник Суда мр Џерард Селман и 

судије: Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 

академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                     Вијећа за заштиту виталног интереса 

Број: УВ-2/16                                              Уставног суда Републике Српске   

24. фебруар 2016. године 

 

                                                                                          Миленко Араповић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вијеће је оцијенило да се оспорени закључци не могу сматрати питањем 

виталног националног интереса ниједног конститутивног народа у Републици 

Српској, посебно, јер се њихове одредбе једнако односе на сваког грађанина 

Републике и не садрже националне одреднице, те се не могу довести у везу с 

повредом виталних националних интереса конститутативних народа 

дефинисаних Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, којим је допуњен 

члан 70 Устава. 
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Одлука 

Број: УВ-3/16 oд 27. априла 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 38/16 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава 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 27. априла 2016. 

године, д о н и ј е л о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да члановима 4. и 9. Закона о сузбијању корупције, организованог 

криминала и најтежих облика привредног криминала, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. фебруара 2016. 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 31. марта 2016. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-143/16 од 31. марта 2016. године којим се, на 

основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о сузбијању корупције, 

организованог криминала и најтежих облика привредног криминала, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. фебруара 2016. 

године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, затим Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-80/16 

од 22. фебруара 2016. године, Образложење ове одлуке број 03.2-5-80/16-1 од 2. марта 

2016. године, као и Амандмани које је 14. марта 2016. године под бројем 03.2-5-80/16-2 

Клуб делегата бошњачког народа дао на поменути закон. У акту предсједавајуће Вијећа 

народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, 

одржаној 11. фебруара 2016. године, изгласала Закон о сузбијању корупције, 

организованог криминала и најтежих облика привредног криминала број 02/1-021-

128/16, 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 бошњачког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен 

витални национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није 

постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – 

Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о сузбијању 

корупције, организованог криминала и најтежих облика привредног криминала 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 7. априла  

2016. године донијело рјешење број УВ-3/16 којим је утврђено да је прихватљив захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа Закону о сузбијању 
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корупције, организованог криминала и најтежих облика привредног криминала, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. фебруара 

2016. године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса гласало свих осам присутних чланова Клуба делегата бошњачког 

народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по 

процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута сагласност 

свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке 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 7. априла 

2016. 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. 

 

Народна скупштина Републике Српске у одговору на рјешење о прихватљивости 

захтјева Клуба делегата бошњачког народа износи став да предметни захтјев није 

утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, у одговору се наводи да се, 

посматрајући са формалног аспекта, овај захтјев односи на апстрактну оцјену 

уставности, што не може бити предмет одлучивања у поступку заштите виталног 

националног интереса, због чега овако конципиран захтјев представља превасходно 

злоупотребу овог уставног института. По мишљењу Народне скупштине, и са 

материјалноправног аспекта захјев није утемељен на Уставу, те је евидентно да је 

неконзистентан и да садржи непотпуно и погрешно тумачење Устава. Поред тога, како 

се истиче, у захтјеву се паушално износе наводи о повреди виталног националног 

интереса бошњачког народа, као и претпоставке и предвиђања да, примјеном 

оспорених законских одредаба, одређена именовања неће бити проведена у складу са 

Уставом. Народна скупштина истиче да није неопходно, а ни могуће, да се у свако 

законско рјешење уграђују текстови одређених одредаба Устава, како би се, према 

наводима подносиоца захтјева, те одредбе и примијениле. Надаље, у одговору се 

износи мишљење да Вијеће народа Републике Српске, оваквим захтјевом излази из 

уставног оквира којим је дефинисан његов дјелокруг рада и надлежности, јер члан 70. 

Устава, допуњен амандманима LXXVII и LXXXII, који прописују ингеренције Вијећа 

народа у сфери заштите виталног националног интереса, не предвиђа могућност да ова 

институција, кроз институт заштите виталног националног интереса, тражи апстрактну 

оцјену уставности закона, као што је то овдје случај. Коначно, Народна скупштина 

истиче да је оспорени закон потпуно анационалан и не доводи у дискриминирајући 

положај било који конститутивни народ у смислу виталног националног интереса 

        

Чланом 4. Закона о сузбијању корупције, организованог криминала и најтежих 

облика привредног криминала прописано је: да Посебно одјељење тужилаштва чине 

замјеник главног републичког тужиоца - специјални тужилац (у даљем тексту: 

специјални тужилац) и републички тужиоци распоређени у Посебно одјељење 

тужилаштва који за свој рад одговарају главном републичком тужиоцу Републике 

Српске (став 1), да Посебним одјељењем тужилаштва руководи специјални тужилац 

(став 2), да се специјални тужилац именује по прописима и поступку као и замјеник 
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главног републичког тужиоца Републике Српске (став 3), да након истека мандата или 

у случају подношења оставке на ову функцију, специјални тужилац наставља да обавља 

функцију републичког тужиоца (став 4), да главни републички тужилац Републике 

Српске, на приједлог специјалног тужиоца, распоређује одређени број именованих 

републичких тужилаца у Посебно одјељење тужилаштва (став 5), да главни републички 

тужилац, на приједлог специјалног тужиоца, а у складу са потребама рада Републичког 

тужилаштва, може распоредити републичке тужиоце у Посебно одјељење и из 

Посебног одјељења у Опште одјељење (став 6). 

  

Према члану 9. овог закона, тужилачки истражиоци се преузимају споразумом 

из реда овлашћених службених лица запослених у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске или лица запослених у безбједносним агенцијама за спровођење 

закона у Босни и Херцеговини, а предност имају кандидати који имају доказано 

специјализовано искуство у области борбе против коруптивних кривичних дјела и 

организованог криминала (став 1), а ближи услови за именовање и број тужилачких 

истражилаца одређују се Правилником о унутрашњој организацији и пословању 

Тужилаштва Републике Српске (став 2).     

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је заштита виталних националних интереса конститутивних народа утврђена чланом 

70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, као 

принцип заштите одређеног круга колективних права, као што су остваривање права 

конститутивних народа да буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и 

правосудним органима власти, идентитет једног конститутивног народа, уставни 

амандмани, организација органа јавне власти, једнака права у процесу доношења 

одлука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно 

насљеђе, територијална организација, систем јавног информисања и друга питања која 

би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 

једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа.  

 

Поред тога, приликом разматрања овог захтјева, Вијеће је констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да одредбе чл. 4. и 9. Закона о сузбијању корупције, организованог криминала и 

најтежих облика привредног криминала доводе до повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа, јер нису у сагласности са чланом 97. Устава Републике 

Српске, допуњеног Амандманом LXXXV, који гарантује поштовање принципа 

националне заступљености. Наиме, у Образложењу се износи став да члан 4. 

предметног закона, који уређује организацију и састав Посебног одјељења Републичког 

тужилаштва, не обезбјеђује пропорционалну националну заступљеност у складу са 

чланом 97. Устава који је допуњен Амандманом LXXXV, те да у конкретном случају 

треба имати у виду и одредбу члана 4. став (4) Закона о Високом судском и тужилачком 

вијећу Босне и Херцеговине, према којем састав овог вијећа, у правилу, одражава 

састав народа Босне и Херцеговине, као и члана 43. истог закона, којим је прописано да 

је неопходно примјењивати одредбе којим се уређују једнака права и заступљеност 

конститутивних народа и осталих. Надаље, у погледу члана 9. оспореног закона, који се 

односи на именовање тужилачких истражилаца, у Образложењу се наводи да је 

неадекватно законско рјешење према којем се ова лица преузимају споразумом из реда 

овлашћених службених лица у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 

или лица запослених у безбједносним агенцијама за спровођење закона у БиХ, односно 
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да припадници специјализоване јединице који се баве посебном формом криминала и 

друштвене опасности не могу бити именовани насумичним избором који не подлијеже 

принципу јавности и пропорционалне националне заступљености, како би се 

обезбиједио кадар који је имун на политичке и друге интересне утицаје. Клуб делегата 

бошњачког народа у Образложењу коначно истиче да је, сходно одредби члана 97. 

Устава, потребно извршити измјене и допуне чл. 4. и 9. предметног закона, уважавајући 

општи уставни принцип пропорционалне националне заступљености, како би се 

осигурала, између осталог, заштита виталног националног интереса Бошњака у 

Републици Српској.  

 

Вијеће је такође констатовало да се приједлогом Амандмана број 03.2-5-80/16-2 

од 14. марта 2016. године, које је Клуб делегата бошњачког народа дао на предметни 

закон, тражи да се у члановима 4, 9. и 12. став 3. овог закона додају норме према којима 

се именовање лица на које се односе ове законске одредбе врши у складу са 

одговарајућим одредбама Устава Републике Српске којима се уређују једнака права и 

равноправна национална заступљеност конститутивних народа, водећи рачуна о 

једнакости полова.     

 

Како из наведеног Образложења и Амандмана произлази, суштина позивања на 

повреду виталног националног интереса бошњачког народа у конкретном случају, 

огледа се у томе да чланови 4. и 9. Закона о сузбијању корупције, организованог 

криминала и најтежих облика привредног криминала не садрже одредбе о 

пропорционалној националној заступљености конститутивних народа, како је то 

утврђено Амандманом LXXXV, којим је допуњен члан 97. Устава.          

 

У вези са наводима у погледу члана 4. предметног закона Вијеће указује на то да 

се поступак именовања тужилаца у Босни и Херцеговини, па тако и тужилаца у 

Републици Српској, проводи у складу са одредбама Закона о Високом судском и 

тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" 

бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08). Наиме, према члану 17. тачка (2) овог закона, Високи 

судски и тужилачки савјет БиХ именује главне тужиоце, замјенике главног тужиоца и 

тужиоце у сва тужилаштва на државном, ентитетском, кантоналном и окружном нивоу 

у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, док је 

чланом 18. тач. г) и х) истог закона прописано да овај савјет има надлежности наведене 

у члану 17. овог закона у односу на правосуђе у БиХ, што обухвата, између осталог, 

Републичко тужилаштво и окружна тужилаштва у Републици Српској. Поред тога, 

према члану 43. став 2. овог закона, Савјет примјењује одговарајуће уставне одредбе 

којим се уређују једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих.  

 

Како из наведеног произлази, сви носиоци тужилачке функције у Републици 

Српској именују се од стране Високог судког и тужилачког савјета Босне и 

Херцеговине, при чему је овај савјет обавезан да, сходно наведеној одредби члана 43. 

став 2. Закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ, у процесу именовања 

лица на ове функције, води рачуна о једнаким правима и заступљености 

конститутивних народа. С обзиром на то да се одредба члана 4. Закона о сузбијању 

корупције, организованог криминала и најтежих облика привредног криминала односи 

на Посебно одјељење Републичког тужилаштва Републике Српске, које је једна од 

организационих јединица у оквиру овог тужилаштва, адекватна заступљеност 

конститутивних народа у конкретном случају није доведена у питање, јер већ приликом 

именовања тужилаца од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ овај 
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критеријум мора бити заступљен. Због тога, по оцјени Вијећа, чланом 4. предметног 

закона није повријеђен витални национални интерес бошљачког народа.  

 

У погледу члана 9. предметног закона, Вијеће је такође оцијенило да оваквим 

прописивањем није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Прије 

свега, наводи о повреди виталнног националног интереса у односу на ову одредбу су, 

по оцјени Вијећа, паушални и произвољни, и не указују на који начин је у конкретном 

случају дошло до овакве повреде. Наиме, ова законска одредба се односи на начин 

избора лица на мјесто тужилачких истражилаца у оквиру Јединице за истраге и 

безбједност, која је саставни дио Посебног одјељења Републичког тужилаштва. Према 

овом закону, тужилачки истражиоци су овлашћена службена лица која обављају 

послове и задатке из надлежности Јединице за истраге и безбједност, а преузимају се 

споразумом из реда овлашћених службених лица запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске или лица запослених у безбједносним 

агенцијама за спровођење закона у Босни и Херцеговини. Ради се, дакле, о лицима која 

нису носиоци тужилачке функције, односно не учествују у процесу одлучивања о 

питањима из домена надлежности тужилаштва, већ су сарадници тужилаца и обављају 

друге стручне послове за потребе рада овог органа. Стога се, по оцјени Вијећа, не ради 

о субјектима на које се односе уставне гаранције о пропорционалној националној 

заступљености у смислу заштите виталних националних интереса, на начин како то 

тумачи подносилац захтјева, слиједом чега је Вијеће оцијенило да нису основани 

наводи подносиоца захтјева да је овом одредбом повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.  

 

 

     На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

 

     Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Амор Букић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 

академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                     Вијећа за заштиту виталног интереса 

Број: УВ-3/16                                               Уставног суда Републике Српске   

27. април 2016. године 

                                                                                              Амор Букић    
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С обзиром на то да се оспорена одредба Закона односи на Посебно одјељење 

Републичког тужилаштва Републике Српске, које је једна од организационих 

јединица у оквиру овог тужилаштва, адекватна заступљеност конститутивних 

народа у конкретном случају није доведена у питање, јер већ приликом именовања 

тужилаца од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ овај критеријум 

мора бити заступљен, због чега није повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа. 

 

Будући да се оспорена одредба Закона не односи на субјекте за које вриједе 

уставне гаранције о пропорционалној националној заступљености у смислу 

заштите виталних националних интереса, Вијеће је оцијенило да нису основани 

наводи подносиоца захтјева да је овом одредбом повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа. 
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Одлука 

Број: УВ-4/16 oд 22. јуна 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 53/16 

 

 

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 

22. јуна 2016. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 Утврђује се да члановима 4, 13, 17, 76, 83. и 138. Закона о полицији и 

унутрашњим пословима, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала 

на сједници одржаној 7. априла 2016. 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. маја 2016. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-233/16 од 23. маја 2016. године којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о полицији и унутрашњим 

пословима, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 7. априла 2016. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон,  

Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа број: 03.2-5-93/16 од 18. априла 2016. године, Образложење ове одлуке број: 

03.2-5-93/16-1 од 25. априла 2016. године, те Амандмани са образложењем под бројем: 

03.2-5-93/16-2 од 25. априла 2016. године, које је Клуб делегата бошњачког народа 

поднио на овај закон. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна 

скупштина Републике Српске на Једанаестој сједници, одржаној 7. априла 2016. године 

изгласала Закон о полицији и унутрашњим пословима број: 02/1-021-416/16, 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 бошњачког 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 полицији и унутрашњим пословима повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.  

      

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 30. маја 

2016. године донијело рјешење број Ув-4/16 којим је утврђено да је прихватљив захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о полицији и 
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унутрашњим пословима, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

сједници одржаној 7. априла 2016. године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене 

остале процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је 

обавјештење о покретању поступка за заштиту виталног националног интереса овом 

вијећу доставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, да је за одлуку о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса гласало свих седам 

присутних чланова Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа, да се о 

наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног 

националног интереса, те да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, 

као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа. 

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 30. маја 

2016. 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.   

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске, нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева. 

 

 У одговору који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске, поред указивања 

на поступак доношења предметног закона, образлаже се неоснованост захтјева 

поменутог клуба, тако што: сматрају да се овај захтјев, у погледу формалног аспекта, 

односи на апстрактну оцјену уставности, што не може бити предмет одлучивања у 

поступку заштите виталног националног интереса, те указује на одговор Народне 

скупштине на рјешење о прихватљивости који је дат у предмету овог суда број УВ-

2/11; у погледу материјаноправног аспекта захтјева, сматрају да исти није утемељен на 

Уставу Републике Српске, односно да се оспорени закон темељи на Амандману XXXII 

на Устав Републике Српске тачка 2. и 10, којим је замијењен члан 68. Устава, те члану 

70. став 1. тачка 2. Устава; предметне законске одредбе уређују питање организације и 

састава министарства унутрашњих послова; из образложења овог захтјева, у суштини, 

произлази да је незадовољство "ситуацијом на терену", без обзира на постојеће 

законско рјешење, разлог за подношење овог захтјева; у конкретном случају, покретање 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа представља 

злоупотребу овог уставног института; да се оспорене законске одредбе једнако односе 

и примјењују на све субјекте у истим ситуацијама, јер су анационалане и никога не 

доводе у дискриминирајући положај. Сагласно наведеном, предлаже се да Вијеће 

одбије захтјев Клуба делегата бошњачког народа.      

  

 Чланом 4. Закона о полицији и унутрашњим пословима је прописано да 

структура полицијских службеника у Министарству треба да одражава националну 

структуру становништва према посљедњем попису (став 1) и да су запослени у 

Министарству, вршећи послове из своје надлежности, дужни да поштују људска права 

и слободе, без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовинско стање, политичко и друго 

увјерење, друштвени положај или друге околности (став 2), као и да Министарство 

предузима мјере да би се промовисала равноправност жена и мушкараца у структури 

запослених (став 3), док граматички изрази употребљени у овом закону за означавање 

мушког и женског рода подразумијевају оба пола (став 4). 
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 Према члану 13. овог закона, директор руководи свим полицијским 

активностима као руководилац укупних оперативних послова у Министарству, врши, 

организује, усмјерава и контролише полицијске послове из члана 5. овог закона, за свој 

рад одговоран је министру и Влади (став 1), и да наведене послове врши непосредно и 

посредством за то надлежних руководилаца основних организационих јединица у 

сједишту и ван сједишта Министарства (став 2), има замјеника (став 3), док осталим 

пословима из чл. 5. и 6. овог закона руководе руководиоци основних организационих 

јединица из члана 10. став 2. овог закона и за свој рад су одговорни министру (став 4).    

    

 Чланом 17. овог закона је прописано да независни одбор из члана 16. овог закона 

именује Народна скупштина Републике Српске, а састоји се од два стално запослена 

припадника Министарства и пет чланова из реда грађана-угледних стручњака правних, 

криминалистичких и других друштвених наука, водећи рачуна о националној 

заступљености (став 1), чији чланови не могу бити лица против којих је изречена 

правоснажна пресуда за кривично дјело злоупотребе службеног положаја или друго 

кривично дјело са умишљајем и против којих су изречене дисциплинске мјере за теже 

повреде дужности (став 2), нити чланови политичких странака (став 3), док мандат 

чланова овог одбора траје четири године (став 4) и који, у складу са пословником о 

раду, бира предсједника, потпредсједника и секретара (став 5).  

      

 Према члану 76. овог закона, министар формира комисију за избор, водећи 

рачуна о националној заступљености (став 1), коју чине три полицијска службеника са 

чином самосталног инспектора и више, које предлаже директор, и два државна 

службеника запослена у Министарству, који имају најмање позицију вишег стручног 

сарадника и које предлаже министар (став 2), те да овом комисијом предсједава 

полицијски службеник са највишим чином (став 3) и да иста одлуке доноси већином 

гласова свих чланова (став 4).   

 

 Одредбама члана 83. овог закона је прописано да поступак избора полицијских 

службеника проводи комисија коју именује министар, водећи рачуна о националној 

заступљености (став 1), која се састоји од пет чланова од којих су три полицијска 

службеника са чином самосталног инспектора и вишим чином, које предлаже директор, 

и два државна службеника запослена у Министарству, који имају најмање позицију 

вишег стручног сарадника и које предлаже министар (став 2), да истом предсједава 

полицијски службеник са највишим чином (став 3), да комисија, у процесу избора 

полицијских службеника, може ангажовати и друга стручна лица потребних профила 

(став 4) и да закључком одбацује пријаве полицијских службеника који не испуњавају 

услове огласа и прописаног чина (став 5), док се избор полицијских службеника обавља 

посредством интервјуа и/или тестирања, након чега сваки члан комисије оцјењује 

полицијског службеника одређеним бројем бодова (став 6), те да предсједавајући 

комисије, након окончаног оцјењивања, одлуком утврђује ранг-листу полицијских 

службеника, коју објављује на огласној табли најкасније у року од три дана од дана 

доношења одлуке (став 7), као и да комисија ради на основу пословника о раду 

комисије (став 8).   

 

 Према члану 138. овог закона, полицијски одбор чини пет полицијских 

службеника, дипломираних правника са чином самосталног инспектора или главног 

инспектора (став 1), да директор предлаже министру десет полицијских службеника за 

кандидате за полицијски одбор, од којих министар предлаже Влади кандидате за 

именовање предсједника и четири члана полицијског одбора на мандат од четири 
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године, са могућношћу другог узастопног мандата, водећи рачуна о националној 

заступљености (став 2), да члан полицијског одбора мора бити независан у свом раду и 

непристрасан (став 3) и може бити разријешен дужности прије истека мандата само по 

одлуци Владе због изузетних околности (став 4), те да се чланови полицијског одбора, 

након истека мандата или разријешења дужности, распоређују на радно мјесто у складу 

са стручном спремом и чином (став 5).   

 

 У поступку оцјењивања да ли је оспореним одредбама предметног закона дошло 

до повреде виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће је имало у виду 

да је тачкама 2, 5. и 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, сигурност, остваривање и заштиту људских права и слобода, организацију, 

надлежности и рад државних органа, као и одредбу члана 70. став 1. тачка 2. Устава, 

према којој Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

 

 Вијеће је такође имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга 

колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да буду 

адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа 

јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, 

језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, 

систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од 

виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата 

конститутивних народа у Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна 

је и одредба члана 5. став 1. алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

националних интереса конститутивних народа.  

  

 Чланом 97. Устава, којим је допуњен Амандманом LXXXV, утврђено је:  

 

 "Конститутивни народи и група Осталих ће бити пропорционално заступљени у 

јавним институцијама у Републици Српској.  

 

 Као уставни принцип, таква пропорционална заступљеност ће се базирати на 

попису из 1991. године, док се Анекс 7. у потпуности не проведе, у складу са Законом о 

државној служби Босне и Херцеговине. Овај општи принцип ће се прецизирати 

ентитетским законима. Ти закони ће утврдити конкретне рокове и регулисаће горе 

поменути принцип у складу са регионалном етничком структуром ентитета.   

 

 "Јавне институције", као што је поменуто у горњем тексту, су министарства у 

Влади Републике Српске, општински органи власти, окружни судови у Републици 

Српској, као и општински судови у Републици Српској ."      

 

 Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да одредбе чл. 4, 13, 17, 76, 83. и 138. Закона о полицији и унутрашњим 

пословима доводе до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, јер 
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нису у сагласности са чланом 97. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом 

LXXXV, који гарантује поштовање принципа националне заступљености. Наиме, овај 

клуб сматра да је пропорционална национална заступљеност уставно и законско право 

бошњачког народа, те да је потребно, у циљу обезбјеђивања равноправности свих 

конститутивних народа и Осталих грађана у Босни и Херцеговини, поред општих 

услова запошљавања, обезбиједити и остварење наведеног уставног принципа. Поред 

тога, у Образложењу се наводи Одлука број: УВ – 2/10 од 27. априла 2010. године, 

којом је утврђено да Законом о полицијским службеницима број: 01-102/10, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на 35. сједници, одржаној 25. јануара 

2010. године, није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког 

народа, те да се у образложењу ове одлуке Вијеће позвало на Закон о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 41/03), који прописује, између осталог, механизме за обезбјеђивање 

адекватне заступљености представника конститутивних народа и представника из реда 

Осталих у регулисаним органима дефинисаним овим законом. Сходно наведеном, Клуб 

делегата бошњачког народа сматра да се предметним Законом о полицији и 

унутрашњим пословима, како је наведено, крши одредба члана 3. став 2. тачка Е) 

Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 41/03). С тим у вези, у образложењу се 

наводе статистички подаци из Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова за 

период 2010 – 2015 године о запосленим Бошњацима, изражени у проценту, те 

закључује да је алармантан пад стопе запослености Бошњака у полицијским органима 

Републике Српске.   

 

 Полазећи од наведених одредби Устава, оспорених одредби Закона о полицији и 

унутрашњим пословима, те узимајући у обзир одговор Народне скупштина Републике 

Српске на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у 

Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да оспореним законским 

одредбама није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

 Вијеће је, прије свега, оцијенило да наводи из достављеног образложења Клуба 

делегата бошњачког народа не указују на повреду ниједног од права из оквира заштите 

виталног националног интереса било којег конститутивног народа посебно утврђених 

чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. 

Ови наводи могу, евентуално, бити основ за покретање поступка апстрактне оцјене 

уставности Закона о полицији и унутрашњим пословима пред Уставним судом, јер се 

указује на уставно начело равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава 

Републике Српске. Наиме, подносилац захтјева, образлажући свој став о повреди 

виталног националног интереса бошњачког народа у овом закону, указује на ранији 

поступак који се пред Вијећем водио под бројем УВ-2/10 поводом захтјева овог клуба 

за покретање поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у 

Закону о полицијским службеницима, те се наводи и Закон о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

41/03).           

         

 Одлуком овог вијећа број: УВ-2/10 од 27. априла 2010. године утврђено је да 

Законом о полицијским службеницима није повријеђен витални национални интерес 

конститутивног бошњачког народа. Вијеће је, наиме, оцијенило да се одредбе овог 

закона подједнако односе на сваког грађанина Републике Српске који конкурише на 

упражњено радно мјесто полицијског службеника који жели да заснује радни однос у 



384 

 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, те да припадници ниједног 

конститутивног народа нису ни по којем основу доведени у неравноправан положај у 

поступку запошљавања, па тако ни по основу своје националне припадности. Овом 

одлуком Вијеће је такође оцијенило да се оспореним чланом 4. Закона о полицијским 

службеницима довољно и прецизно прописује обавеза надлежног министарства у 

погледу пропорционалне заступљености конститутивних народа у поступку 

запошљавања полицијских службеника, утврђене Амандманом LXXXV на Устав 

Републике Српске, а што је додатно разрађено и конкретизовано одредбама садржаним 

у поглављу V. Упражњена радна мјеста и запошљавање и у поглављу XIV. Прелазне и 

завршне одредбе, којим су прецизно утврђени рокови у којима треба да поступе 

надлежни органи министарства с циљем реализације одредаба овог закона, а које се 

односе на запошљавање полицијских службеника. Истовремено, Вијеће је имало у виду 

да оспорени закон у поглављу VII уређује поступак избора, именовања и разријешења 

директора и замјеника директора министарства и да се према члану 55. овог закона, 

избор, именовање и разрјешење наведених лица врши на начин прописан Законом о 

унутрашњим пословима, а све у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03), 

који прописује, између осталог, механизме за обезбјеђивање адекватне заступљености 

представника конститутивних народа и представника из реда Осталих у регулисаним 

органима дефинисаним овим законом (члан 3. ст. 1. и 2. тачка Е).  

       

 Приликом разматрања навода подносиоца захтјева да је оспореним законским 

одредбама повијеђен витални национални интерес бошњачког народа и да се 

припадници овог народа доводе у неравноправан положај тиме што је члановима 4, 13, 

17, 76, 83. и 138. Закона прописан, поред осталих, принцип националне заступљености, 

тј. да структура полицијских службеника треба да одражава националну структуру 

становништва према посљедњем попису, те састав и избор чланова независног одбора, 

полицијског одбора, комисије за избор, као и избор полицијских службеника, Вијеће је 

оцијенило да се ниједном овом одредбом не даје предност неком конститутивном 

народу у односу на остале, нити се праве разлике међу њима, јер се једнако односе на 

све народе и грађане у Републици Српској. Ове одредбе, по оцијени Вијећа, према свом 

садржају не праве разлику по националном критерију међу субјектима, односно 

члановима регулисаних органа на које се односе, нити је прописана било каква забрана 

или немогућност да Бошњаци, исто као и припадници других народа, равноправно 

учествују у конкуренцији за обављање послова полицијског службеника, директора 

полиције, те члана неког од поменутих одбора или комисије за избор.     

 

 У погледу навода Клуба делегата бошњачког народа да је алармантан пад стопе 

запослености Бошњака у полицијским органима Републике Српске, Вијеће је оцијенило 

да се овакви наводи не могу довести у везу са институтом заштите виталног 

националног интереса конститутивних народа који је утврђен Уставом Републике 

Српске. Такође, Вијеће је оцијенило да Клуб делегата бошњачког народа наводећи 

разлоге због којих сматра да се оспореним одредбама повређује њихов витални 

национални интерес, у суштини износи претпоставке о могућим злоупотребама у 

примјени овог закона, при чему у смислу одредбе тачке 1. Амандмана LXXXVIII на 

члан 115. Устава Републике Српске питање примјене закона не спада у домен 

надлежности овог Вијећа.       
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 Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорене одредбе Закона о полицији 

и унутрашњим пословима не представљају 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 у саставу: 

предсједавајући Вијећа проф. др Марко Рајчевић, предсједник Уставног суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић и 

академик проф. др Снежана Савић. 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                     Вијећа за заштиту виталног интереса 

Број: УВ-4/16                                               Уставног суда Републике Српске   

22. јун 2016. године 

                                                                                      Проф. др Марко Рајчевић  

  

 

 

 

 

 

Имајући у виду да оспорене одредбе према свом садржају не праве разлику по 

националном критерију међу субјектима, односно члановима регулисаних органа на 

које се односе, нити је прописана било каква забрана или немогућност да 

припадници неког конститутивног народа равноправно учествују у конкуренцији за 

обављање послова полицијског службеника, директора полиције, те чланова неког 

од поменутих одбора или комисије за избор, Вијеће је оцијенило да истим 

одредбама није дошло до повреде виталног националног интереса. 
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Одлука 

Број: УВ-5/16 oд 22. јула 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 62/16 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду 

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

за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

22. јула 2016. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Нису прихватљиви захтјеви Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу 

народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закључку о усвајању Информације о реализацији активности 

на попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. 

године, број: 02/1-021-772/16. и Закључцима у вези Информације о реализацији 

активности на попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и 

Херцеговини 2013. године, број: 02/1-021-773/16, које је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2016. године. 

 

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 18. јула 2016. 

године  Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса акт 

број: 03.1/I-309/16, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, 

тражи  утврђивање повреде виталног националног  интереса бошњачког народа у 

Закључку о усвајању Информације о реализацији активности на попису становништва, 

домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-021-772/16 који 

је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2016. 

године. Уз наведени акт достављени су предметни закључак, Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-

108/16 од 29. јуна 2016. године, те Образложење ове одлуке број: 03.2-5-108/16-1 од 7. 

јула 2016. године.  

 

Поред наведеног, предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 

Вијећу за заштиту виталног интереса и акт број: 03.1/ I-310/16 од 18. јула 2016. године, 

којим се сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи  утврђивање 

повреде виталног националног  интереса бошњачког народа у Закључцима у вези 

Информације о реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и 

станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-021-773/16, које је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2016. године. Уз 

овај акт достављени су поменути закључци, Одлука о покретању поступка  заштите 

виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-108/16 од 29. јуна 2016. 

године, те Образложење ове одлуке бр: 03.2-5-108/16-1 од 7. јула 2016. године. 

 

У наведеним актима предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна 

скупштина Републике Српске на  Седамнаестој посебној сједници, одржаној 21. јуна 

2016. године, изгласала поменуте акте, те су сагласно Амандману LXXXII на Устав 
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Републике Српске достављени на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб 

делегата бошњачког народа је својим актом број: 03.2-5-108/16 од 29. јуна 2016. године 

одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа сматрајући да су Закључком о усвајању Информације о реализацији активности 

на попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, 

број: 02/1-021-772/16 и Закључцима у вези Информације о реализацији активности на 

попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, 

број: 02/1-021-773/16 повријеђени витални национални интереси бошњачког народа. С 

обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих 

клубова поводом предметних аката, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и 

Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за 

заштиту виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актима повријеђен  витални 

национални интерес конститутивног  бошњачког народа. 

 

Поред наведеног, у прилогу поменутих аката предсједавајуће Вијећа народа од 

18. јула 2016. године Суду су достављени изводи из стенограма записника са 

Седамнаесте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане  21. јуна 

2016. године (дио који се односи на предметне акте), затим извод из стенограма са 

Једанаесте редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 13. јула 2016. 

године (дио који се односи на поменуте акте), те извод из стенограма са  Девете 

сједнице Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа одржане 18. јула 

2016. године (у дијелу који се односи на усаглашавање ставова поводом изгласаних 

закључака.  

 

На основу поменутих аката предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске као 

и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса је утврдило да је 

Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 29. јуна 2016. 

године гласовима свих седам присутних чланова донио Одлуку о покретању поступка 

заштите виталног националног интереса бошњачког народа у вези са Закључком о 

усвајању Информације о реализацији активности на попису становништва, 

домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-021-772/16 и 

Закључцима у вези Информације о реализацији активности на попису становништва, 

домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-021-773/16, 

које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 

2016. године. Поред тога, Вијеће овог суда је утврдило да се на Једанаестој редовној 

сједници Вијећа народа одржаној 13. јула  2016. године о Одлуци Клуба делегата 

бошњачког народа  од  29. јуна 2016. године гласало по процедури за заштиту виталног 

интереса,  али  да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа. Такође, 

Вијеће овог суда је утврдило да Заједничка комисија Вијећа народа и Народне 

скупштине на Деветој сједници, одржаној 18. јула 2016. године није постигла 

сагласност  поводом ових питања, па  су предмети прослијеђени Уставном суду 

Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је овим 

актима повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

Закључак о усвајању Информације о реализацији активности на попису 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-

021-772/16 донијела је Народна скупштина Републике Српске  с позивом на члан 70. 

став 1. тачка 2. Устава Републике Српске те чланове 182,  187. ст. 1. и 2. и члан 254. 

став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/11). Овим закључком Народна скупштина Републике 
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Српске усваја Информацију о реализацији активности на попису становништва, 

домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године (тачка 1).  Наведено је и 

да овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ (тачка 2).  

 

Закључке у вези Информације о реализацији активности на попису 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, број: 02/1-

021-773/16 донијела је Народна скупштина Републике Српске  с позивом на члан 70. 

став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те чланове 182, 187. ст. 1. и 2. и члан 254. 

став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/11).  Овим закључцима Народна скупштина Републике 

Српске обавезује Владу Републике Српске и друге органе и институције у Републици 

Српској, као и представнике из Републике Српске у заједничким органима и 

институцијама Босне и Херцеговине да активно користе сва правна, политичка и друга 

легална средства да би се незаконити Јединствени програм обраде података пописа 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године, ставио ван 

снаге, а којег је донио директор Агенције за статистику Босне и Херцеговине (тачка 1). 

С тим у вези, овим закључцима  Народна скупштина Републике Српске наводи да не 

прихвата незакониту и штетну по интересе Републике Српске одлуку о Јединственом 

програму обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и 

Херцеговини 2013. године (тачка 2), као и да, до постизања сагласности о Јединственом 

програму обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и 

Херцеговини 2013. године, органи и институције Републике Српске неће ни признати, 

ни објавити резултате пописа чији садржај сматрају спорним и да они за Републику 

Српску неће производити никаква правна дејства (тачка 3). Уз то, Народна скупштина 

Републике Српске, овим закључцима обавезује Владу Републике Српске и Републички 

завод за статистику Републике Српске да, уколико директор Агенције за статистику 

Босне и Херцеговине до 25. јуна 2016. године не повуче незакониту одлуку о 

Јединственом програму обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова 

у Босни и Херцеговини 2013. године, повуче своје представнике из централног 

пописног бироа, те захтијева да се из Централног пописног бироа повуку и преостала 

два члана из реда српског народа (тачка 4), а уз то, задужује Владу Републике Српске 

да предложи Закон о попису становништва, домаћинстава и станова Републике Српске, 

како би Републички завод за статистику Републике Српске могао објавити резултате 

пописа у Републици Српској (тачка 5). Наведено је и да ови закључци ступају на снагу 

даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка 6).  

 

Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, прије свега, размотрило 

правну природу предметних аката Народне скупштине Републике Српске, будући да 

ова чињеница, по оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зависи 

постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и 

Вијећа за заштиту виталног интереса.  

 

Чланом 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) 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, министарства и посебних организација у спровођењу те политике, припремању 

закона и других аката.  
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У конкретном случају, из самог садржаја предметних закључака, као и питања 

која третирају, произлази да ови акти не садрже правне норме општег карактера, нити 

на општи начин уређују неке односе. Наиме, предметним актима се изражава 

политички став Народне скупштине Републике Српске у вези са Информацијама о 

реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и 

Херцеговини 2013. године, те одређује начин конкретног поступања одређених 

субјеката у вези са конкретном ситуацијом.  

 

Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. Устава Републике Српске, те 

Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 2. на Устав, којим су прописане надлежности 

Уставног суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда, те 

чињеницу да оспорени  закључци  имају карактер политичког, а не правног акта, Вијеће  

је утврдило  да није надлежно да разматра предметне акте.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: 

предсједавајући Вијећа Златко Куленовић, предсједник Суда мр Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др. Душко Медић и 

Ирена Мојовић.    

 

 

 

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

                      Вијећа за заштиту виталног интереса 

Број: УВ-5/16                                                Уставног суда Републике Српске   

22. јул 2016. године  

                                                                                                     Златко Куленовић 

 

 

 

 

 

 

Пошто из самог садржаја оспорених закључака, као и питања које третира, 

произлази да овај акт не садржи правну норму општег карактера, већ се њима 

изражава политички став Народне скупштине, Вијеће за заштиту виталног 

интереса је утврдило да није надлежно да разматра предметни акт. 
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Одлука 

Број: УВ-6/16 oд 11. августа 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 

 

 

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 

11. августа 2016. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 Утврђује се да чланом 15. став 1, те чл. 30, 31, 32, 33, 34, 35. и 44. став 2. 

Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 23. јуна 2016. 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 18. јула 2016. 

године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-311/16 од 18. јула 2016. године којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о јавним тужилаштвима Републике 

Српске, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 

23. јуна 2016. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон,  Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 

03.2-5-110/16 од 4. јула 2016. године, Образложење ове одлуке број: 03.2-5-110/16-1 од 

8. јула 2016. године, те Амандмани са образложењем под бројем: 03.2-5-110/16-2 од 8. 

јула 2016. године, које је Клуб делегата бошњачког народа поднио на овај закон. У акту 

предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике Српске на 

Тринаестој сједници, одржаној 23. јуна 2016. године изгласала Закона о јавним 

тужилаштвима Републике Српске, број:02/1-021-789/16, 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 бошњачког 

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 јавним 

тужилаштвима Републике Српске повријеђен витални национални  интерес бошњачког 

народа.  

        

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 22. јула 

2016. године донијело рјешење број УВ-6/16 којим је утврђено да је прихватљив захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа у члану 15. став 1, те чл. 30, 
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31, 32, 33, 34, 35. и 44. став 2. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној  23. јуна 2016. 

године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса гласало свих седам присутних чланова Клуба делегата 

бошњачког народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа 

гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута 

сагласност свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије 

Народне скупштине и Вијећа народа. 

  

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 114/12 и 29/13), Вијеће је 22. јула 

2016. 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.   

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева. 

 

 У одговору који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске наведено је: да 

предметни захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, да подносилац захтјева 

погрешно тумачи поменуте уставне одредбе; да је незадовољан оспореним законским 

рјешењима и да су амандмани, поднесени на предметни закон, упућујућег карактера. 

Надаље, сматрају да се захтјев Клуба делегата бошњачког народа, у суштини, не 

односи на заштиту виталног националног интереса, већ на апстрактну оцјену 

уставности, и у прилог томе наводе Одлуку Вијећa за заштиту виталног интереса 

Уставног суда Републике Српске број: УВ – 2/11 од 18. маја 2011. године, којом је 

утврђено да Законом о катастру Републике Српске, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 22. фебруара 2011. године није 

повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа и Одлуку 

број: УВ–4/16 од 22. јуна 2016. године, којом је утврђено да се чл. 4, 13, 17, 76, 83, и 

138. Закона о полицији и унутрашњим пословима, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 7. априла 2016. године није 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Такође, сматрају да 

покретање поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа 

представља злоупотребу овог уставног института, односно да је дошло до самовољног 

проширења овлашћења Вијећа народа Републике Српске из области заштите виталног 

националног интереса, утврђене чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII и LXXXII на Устав Републике Српске. Поред тога, истиче да се да је 

оспореним законским рјешењем, у општем интересу, нормативно уређено постојеће 

стање у предметној области, те да се оспорене законске одредбе једнако односе на све 

адресате, да су анационалане и никога не доводе у дискриминирајући положај.     

          

 Одредбом члана 15. став 1. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске је 

прописано да су службени језици који се користе у тужилаштвима језик српског, језик 

бошњачког и језик хрватског народа, а службена писма су ћирилица и латиница 
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 Чланом 30. овог закона је прописано да за тужиоца може да буде именовано 

лице које испуњава сљедеће опште услове: 1) да је држављанин Босне и Херцеговине, 

2) да испуњава опште здравствене услове за обављање послова тужиоца, 2) да има 

диплому правног факултета из Босне и Херцеговине или бивше СФРЈ стечену до 6. 

априла 1992. године, или неког другог правног факултета, под условом да је диплома 

коју је издао тај факултет нострификована у складу са законом и 4) да има положен 

правосудни испит у Босни и Херцеговини или у бившој СФРЈ до 6. априла 1992. године 

или у некој другој држави, под условом да је увјерење о положеном правосудном испту 

нострификовано у складу са законом. 

  

 Према члану 31. овог закона, за окружног тужиоца може бити именовано лице 

које осим услова из члана 30. овог закона има најмање три године искуства у раду на 

правним пословима након положеног правосудног испита.   

   

 Одредбама члана 32. овог закона је прописано да за главног окружног тужиоца и 

замјеника главног окружног тужиоца може бити именовано лице које осим услова из 

члана 30. овог закона има најмање пет година искуства у раду као судија, тужилац, 

адвокат или друго релевантно правно искуство након положеног правосудног испита 

(став 1), да главни окружни тужилац и замјеник главног окружног тужиоца мора имати 

доказане руководне и организацијске способности битне за рад ових тужилаштава (став 

2), да се главни окружни тужилац и замјеник главног окружног тужиоца именују на 

мандат од пет година и могу бити поново именовани (став 3).     

  

 Чланом 33. овог закона је прописано да за републичког тужиоца може бити 

именовано лице које осим услова из члана 30. овог закона има најмање пет година 

искуства у раду као судија, тужилац, адвокат или друго релевантно правно искуство 

након положеног правосудног испита.  

 

 Према члану 34. овог закона, за главног републичког тужиоца и замјеника 

главног републичког тужиоца може бити именовано лице које осим услова из члана 30. 

овог закона има најмање осам година искуства у раду као судија, тужилац, адвокат или 

друго релевантно правно искуство након положеног правосудног испита, као и 

доказане руководне и организацијске способности битне за рад тог тужилаштава (став 

1), те да се главни републички тужилац и замјеник главног републичког тужиоца 

именују на мандат од шест година и могу бити поново именовани  (став 2).  

 

 Чланом 35. овог закона је прописано да се тужилац именује на мандат који није 

ограничен, а који престаје: 1) смрћу, 2) на лични захтјев, 3) када наврши 70 година 

живота и 4) када буде разријешен дужности из разлога који су утврђени законом.   

 

 Одредбом члана 44. став 2. овог закона је прописано да структура радника 

тужилаштва треба да одражава националну структуру становништва према посљедњем 

попису.  

                              

 У поступку оцјењивања да ли је оспореним одредбама предметног закона дошло 

до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, Вијеће је имало у виду 

да у складу са тачком 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, Република, између осталог, уређује и обезбјеђује, 

организацију, надлежности и рад државних органа, члан 128. став 2. Устава Републике 

Српске којим је утврђено да се оснивање, организација и надлежности јавног 
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тужилаштва уређују законом, те члан 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да  

Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе.  

   

 Вијеће је такође имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга 

колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да буду 

адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа 

јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, 

језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, 

систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од 

виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата 

конститутивних народа у Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна 

је и одредба члана 5. став 1. алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

националних интереса конститутивних народа.  

  

 Чланом 7. став 1. Устава Републике Српске, који је замијењен Амандманом 

LXXI, утврђено је да су службени језици Републике Српске језик српског народа, језик 

бошњачког народа и језик хрватског народа и да су службена писма ћирилица и 

латиница.  

  

 Чланом 97. Устава, који је допуњен Амандманом LXXXV, утврђено је:  

 

 "Конститутивни народи и група Осталих ће бити пропорционално заступљени у 

јавним институцијама у Републици Српској.  

 

 Као уставни принцип, таква пропорционална заступљеност ће се базирати на 

попису из 1991. године, док се Анекс 7. у потпуности не проведе, у складу са Законом о 

државној служби Босне и Херцеговине. Овај општи принцип ће се прецизирати 

ентитетским законима. Ти закони ће утврдити конкретне рокове и регулисаће горе 

поменути принцип у складу са регионалном етничком структуром ентитета.   

 

 "Јавне институције", као што је поменуто у горњем тексту, су министарства у 

Влади Републике Српске, општински органи власти, окружни судови у Републици 

Српској, као и општински судови у Републици Српској ."      

  

 Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да одредбе члана 15. став 1, те чл. 30, 31, 32, 33, 34, 35. и 44. став 2. Закона о 

јавним тужилаштвима Републике Српске, доводе до повреде виталног националног 

интереса бошњачког народа, јер нису у сагласности са чланом 7. став 1. и чланом 97. 

Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXV, који гарантује поштовање 

принципа националне заступљености. Наиме, овај клуб сматра да је питање језика 

уређено супротно Одлуци Уставног суда Босне и Херцеговине број У 7/15 од 26. маја 

2016. године, којом је утврђено да је прва реченица члана 7. став 1.  Устава Републике 

Српске у дијелу који гласи: "језик бошњачког народа" у складу са Уставом Босне и 

Херцеговине. Такође се истиче да је поменута уставна одредба неутрална и да садржи 
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право сваког конститутивног народа и осталих грађана, па тако и конститутивног 

бошњачког народа, да језик којим говоре назову именом којим желе, тј. српски, 

босански и хрватски језик. Надаље, Клуб делегата бошњачког народа сматра да ентитет 

Република Српска уређивањем питања услова и мандата за вршење тужилачке 

функције задире у надлежност институција Босне и Херцеговине, односно Високог 

судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине, што није прихватљиво. Поред тога, 

овај клуб наводи да се повреда виталног националног интереса бошњачког народа 

састоји и у томе што предметним законом није прецизирано да структура радника 

тужилаштва треба да одражава националну структуру становништва према попису из 

1991. године, већ да треба да одражава националну структуру становништва према 

посљедњем попису, тј. попису из 2013. године који није верификован.  

  

 Полазећи од наведених одредби Устава и Закона о јавним тужилаштвима 

Републике Српске, те узимајући у обзир одговор Народне скупштина Републике Српске 

на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу 

народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да нормирањем као оспореним Законом 

није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 Разматрајући предметни захтјев Вијеће је, прије свега утврдило да је 

законодавац поступио у складу са уставним овлашћењима када је дефинисао службене 

језике и службена писма која се користе у тужилаштвима, одредио услове и мандат за 

вршење тужилачке функције, те структуру радника тужилаштва.    

       

 Вијеће је, такође, утврдило да наводи о повреди виталног интереса бошњачког 

народа у члану 15. став 1, те чл. 30, 31, 32, 33, 34, 35. и 44. став 2. Закона о јавним 

тужилаштвима Републике Српске, не указују на повреду ниједног од права из оквира 

заштите виталног националног интереса било којег конститутивног народа посебно 

утврђених чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав 

Републике Српске.  

        

 Наиме, подносилац захтјева, образлажући свој став о повреди виталног 

националног интереса бошњачког народа одредбом члана 15. став 1. предметног 

закона, указује на Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број У 7/15 од 26. маја 

2016. године, којом је утврђено да је прва реченица члана 7. став 1.  Устава Републике 

Српске у дијелу који гласи: "језик бошњачког народа" у складу са Уставом Босне и 

Херцеговине, те износи модалитете назива језика конститутивних народа и осталих 

грађана у пракси. Вијеће је оцијенило да чињеница што овај закон не садржи 

нормативно рјешење у смислу захтјева Клуба делегата бошњачког народа не може бити 

предмет поступка заштите виталног националног интереса, нити доводи до повреде 

виталног националног интереса ни једног конститутивног народа, па тако ни 

бошњачког. Напротив, анализирајући садржај предметне одредбе, Вијеће је утврдило 

да овакво прописивање представља сигурну основу за остварење права сваког 

конститутивног народа и осталих грађана, па тако и конститутивног бошњачког народа, 

да језик којим говоре назову именом којим желе.  

  

 У погледу навода из захтјева Клуба делегата бошњачког народа да се одредбама 

чл. 30, 31, 32, 33, 34. и 35. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске задире у 

надлежност институција Босне и Херцеговине, односно Високог судског и тужилачког 

вијећа Босне и Херцеговине, Вијеће је, имајући у виду члан 115. став 1. Устава 

Републике Српске, којим је утврђено да Уставни суд Републике Српске одлучује о 
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сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом Републике Српске, 

утврдило да није у његовој надлежности да разматра сагласност Закона са законима 

Босне и Херцеговине.   

  

 Разматрајући захтјев Клуба делегата бошњачког народа да се одредба члана 44. 

став 2. Закона прецизира тако да структура радника тужилаштва треба да одражава 

националну структуру становништва према попису из 1991. године, а не како је 

прописано према посљедњем попису, Вијеће је оцијенило да чињеница што овај закон 

не садржи нормативно рјешење у смислу овог захтјева не може бити предмет поступка 

заштите виталног националног интереса, нити доводи до повреде виталног 

националног интереса ниједног конститутивног народа, па тако ни бошњачког. Вијеће, 

наиме, може оцјењивати само постојеће одредбе Закона, у форми и садржини у којој су 

прописане, а могућа законска рјешења као и њихова примјена се, са аспекта заштите 

виталног националног интереса како га утврђује Устав Републике Српске, не могу 

разматрати. Ова одредба, Вијеће је оцијенило, по свом садржају не прави разлику по 

националном критерију међу субјектима, односно радницима тужилаштва, нити је 

прописана било каква забрана или немогућност да Бошњаци, исто као и припадници 

других народа, на законом прописан начин, стекну статус радника у тужилаштву.     

                  

 Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорене одредбе Закона о јавним 

тужилаштвима Републике Српске не представљају 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 у саставу: 

предсједавајућа Вијећа Ирена Мојовић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и 

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

Душко Медић. 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

   Број: УВ-6/16                         Вијећа за заштиту виталног интереса 

   11. август  2016. године                                                  Уставног суда Републике Српске                                                                                                     

                                                                                     

                                                                                                           Ирена Мојовић   
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Чињеница да закон не садржи нормативно рјешење, у смислу захтјева клуба 

делегата конститутивног народа, не може бити предмет поступка заштите 

виталног националног интереса, нити доводи до повреде виталног националног 

интереса ниједног конститутивног нарда, јер према оцјени Вијећа оспорено 

прописивање представља сигурну основу за остварење права сваког 

конститутивног народа и осталих грађана да језик којим говоре назову именом 

којим желе. 

 

Вијеће може оцјењивати само постојеће одредбе Закона, у форми и 

садржини у којој су прописане, а могућа законска рјешења као и њихова примјена се, 

са аспекта заштите виталног националног интереса како га утврђује Устав 

Републике Српске, не могу разматрати. Будући да оспорене одредбе по свом 

садржају не праве разлику по националном критеријуму међу субјектима, нити је 

прописана било каква забрана или немогућност да припадници неког 

конститутивног народа, на законом прописан начин, стекну статус радника у 

тужилаштву, Вијеће је оцијенило да нема повреде виталног националног интереса 

конститутивног народа. 
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Одлука 

Број: УВ-7/16 oд 11. аввгуста 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава 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  11. августа 2016. 

године, д о н и ј е л о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлуком о расписивању републичког референдума број: 02/1-

021-894/16, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 15. јула 2016. 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 28. јула 2016. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-349/16 којим се, на основу захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Одлуци о расписивању републичког референдума број: 02/1-021-

894/16, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 

15. јула 2016. године. Уз наведени акт достављена је предметна одлука, затим Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 

03.2-5-114/16 од 22. јула 2016. године, те Образложење ове одлуке број 03.2-5-114/16-1 

од 22. јула 2016. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна 

скупштина Републике Српске на Деветнаестој посебној сједници одржаној 15. јула 

2016. године изгласала Одлуку о расписивању републичког референдума број: 02/1-

021-894/16, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, ова одлука 

достављена на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког 

народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа, јер сматра да је овом одлуком повријеђен 

витални национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није 

постигло сагласност свих клубова поводом предметне одлуке, као ни Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – 

Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је Одлуком о расписивању 

републичког референдума повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 1. 

августа  2016. године донијело рјешење број УВ-7/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Одлуци о расписивању републичког референдума број: 02/1-021-894/16, коју је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 15. јула 2016. 

године. 
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 Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса гласало свих осам присутних чланова Клуба делегата бошњачког 

народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по 

процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута сагласност 

свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке 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, 29/13 и 90/14), Вијеће је 1. 

августа 2016. 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 образложењу од 22. јула 2016. године, које је Вијећу достављено уз Одлуку о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, 

наводи се да је садржајем Одлуке о расписивању републичког референдума, односно 

референдумским питањем које ова одлука дефинише, а које гласи: "Да ли подржавате 

да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?" повријеђен витални 

национални интерес овог народа, јер се на тај начин оспорава Одлука Уставног суда 

Босне и Херцеговине број У-3/13 од 26. новембра 2015. године, којом је утврђено да 

члан 3.б) Закона о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 43/07) није у сагласности са чланом I/2. Устава Босне и Херцеговине, 

чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези с чланом 1.1. и чланом 2.а) и ц) 

Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације и чланом 1. 

Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода. С тим у вези, у образложењу се истиче да се, након наведене одлуке Уставног 

суда Босне и Херцеговине, која је коначна и обавезујућа, датум 9. јануар као Дан 

Републике Српске, који је неприхватљив за бошњачки народ,  мора ставити ван снаге и 

да се више не може прописивати као празник, без обзира на вољу грађана и званичних 

власти у Републици Српској.  Поред тога, у образложењу се указује на мишљење о 

усклађености избора Дана Републике Српске са антидискриминаторским стандардима 

Вијећа Европе, односно Европске конвенције о заштити људских права и основних 

слобода које је,  на сједници одржаној 11. и 12. октобра 2013. године, усвојила 

Европска комисија за демократију путем права, познатија као Венецијанска комисија, 

као и на Декларацију о проглашењу Републике Српског народа Босне и Херцеговине, 

коју је поменутог датума 1992. године усвојила Скупштина српског народа у Босни и 

Херцеговини, а коју нису подржали остали народи у Босни и Херцеговини. С обзиром 

на изложено сматрају да није могуће амандмански дјеловати на ову одлуку будући да је 

иста, као и сви пропратни акти везани за поменуту одлуку, неприхватљива за 

бошњачки народ.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева, који је достављен 4. августа 2016. године, наводи 

се да исти није, ни са формалног ни са материјално-правног аспекта, утемељен на 

Уставу. Доносилац оспореног акта, поред осталог, сматра да Клуб делегата из реда 

бошњачког народа злоупотребљава институт заштите виталног националног интереса, 
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јер својим захтјевом, у суштини, оспорава уставност Одлуке о расписивању 

републичког референдума. Поред овога, у одговору се истиче да Клуб делегата из реда 

бошњачког народа није навео повреду ни једног принципа зајемченог амандманом 

LXXVII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава. Истиче се да Одлука о 

расписивању републичког референдума не садржи одредбе којима се дискриминишу 

или фаворизују припадници било којег народа, као и да иста нема национални предзнак 

већ се односи на све грађане.  

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

нису доставили одговоре на рјешење о прихватљивости предметног захтјева. 

           

Одлуку о расписивању републичког референдума број: 02/1-021-894/16 донијела 

је Народна скупштина Републике Српске на основу члана 70. став 1. тачка 5. Устава 

Републике Српске, чланова 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11) и чланова 10. и 

11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 42/10).  Овом одлуком  расписује се  републички референдум  на цијелој 

територији Републике Српске (тачка И), референдумско питање о ком ће се грађани 

изјаснити, гласи: "Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави  као Дан 

Републике Српске?" (тачка II), за дан одржавања референдума утврђује се 25. 

септембар 2016. године (тачка III). Прописано је и да се за обезбјеђивање финансијских 

средстава и техничке подршке потребне за провођење овог референдума задужује 

Влада Републике Српске, те да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Републике Српске (тач. IV и V). 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева, Вијеће је имало у виду 

да, у складу са чланом 70. став 1. тачка 5. Устава, Народна скупштина Републике 

Српске расписује републички референдум, као и да, у складу са чланом 77. Устава, 

Народна скупштина може одлучити да о појединим питањима из своје надлежности 

одлуку донесе након претходног изјашњавања грађана на референдуму.  

 

Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних 

интереса конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен 

Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног 

круга колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да 

буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима 

власти, идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација 

органа јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као 

питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова 

делегата конститутивних народа у Вијећу народа. Такође, Вијеће је имало у виду и члан 

5. став 1. алинеја 2. Устава, према коме се уставно уређење Републике темељи на 

обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних 

интереса конститутивних народа.  

 

Имајући у виду наведене одредбе Устава, као и  садржину Одлуке о 

расписивању републичког референдума, те узимајући у обзир наводе Клуба делегата 

бошњачког народа Вијеће је утврдило да оспореном одлуком није повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. Овакав став Вијеће је заузело имајући, прије 
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свега, у виду чињеницу да захтјевом Клуба делегата бошњачког народа, као ни 

наводима садржаним у Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа није указано на 

повреду ниједног од права из круга виталних националних интереса конститутивних 

народа, који су дефинисани чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII 

на Устав Републике Српске. Наиме, Вијеће је утврдило да наводи подносиоца захтјева у 

вези са правним дејством Одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине број У-3/13 од 26. 

новембра 2015. године не могу бити предмет разматрања овог вијећа које може само да 

цијени да ли се предложеним рјешењем у Одлуци за коју се тражи покретање поступка 

повређује витални национални интерес. При томе, Вијеће је утврдило да се оспорена 

одлука једнако односи према свим народима и грађанима, те да као таква не може 

угрозити витални национални интерес ни довести до дискриминације у уживању било 

којег од права гарантованих Уставом. Оспорена одлука, по оцјени Вијећа, нема 

национални предзнак, већ се независно од њихове националне припадности, подједнако 

односи на све грађане, који слободно диспонирају својим правом да учествују на 

референдуму.  

 

Остали разлози наведени у Образложењу Клуба делегата бошњачког народа због 

којих је покренут поступак заштите виталног националног интереса (наводи о 

мишљењу о усклађености које је у вези са Даном Републике Српске заузела 

Венецијанска комисија те наводи који се односе на Декларацију о проглашењу 

Републике српског народа Босне и Херцеговине) се,  по оцјени Вијећа, такође, не 

односе на питање заштите виталних националних интереса конститутивних народа 

утврђених Уставом Републике Српске.  

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући проф. др. Душко Медић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић Амор Букић,  Златко Куленовић и Ирена 

Мојовић. 

 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Број: УВ-7/16                            Вијећа за заштиту виталног интереса      

11. август 2016. године                                                 Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                                 Проф. др Душко Медић                                           

 

 

  

С обзиром на то да се оспорена одлука једнако односи према свим народима и 

грађанима, те да као таква не може угрозити витални национални интерес ни 

довести до дискриминације у уживању било којег од права гарантованих Уставом, 

Вијеће је оцијенило да оспорена одлука нема национални предзнак, слиједом чега,  

њеним доношењем није повријеђен витални национални интерес конститутивног 

народа. 
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Одлука 

Број: УВ-8/16 oд 11. августа 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 67/16 

 

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 

11. августа 2016. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 Утврђује се да Законом о обради и објављивању резултата пописа 

становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 

2016. 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 28. јула 2016. 

године Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-348/16 од 28. јула 2016. године којим се, сагласно 

захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о обради и објављивању резултата 

пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској, који 

је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 2016. 

године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлука о покретању поступка 

заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-113/16 од 22. 

јула 2016. године и Образложење ове одлуке број: 03.2-5-113/16-1 од 22. јула 2016. 

године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина 

Републике Српске на Осамнаестој посебној сједници, одржаној 13. јула 2016. године 

изгласала Закон о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава 

и станова 2013. године у Републици Српској, број: 02/1-021-858/16, 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 бошњачког 

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 обради и 

објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у 

Републици Српској, повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.   

    

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 1. 

августа 2016. године донијело рјешење број УВ-8/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 
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Закону о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и 

станова 2013. године у Републици Српској, који је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на сједници одржаној 13. јула 2016. године. Вијеће је, наиме, 

утврдило да су испуњене процесне претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи 

чињенице да је обавјештење о покретању поступка за заштиту виталног националног 

интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, да је 

за одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса гласало свих 

осам присутних чланова Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа, да се о 

наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног 

националног интереса, те да није постигнута сагласност свих клубова у Вијећу народа, 

као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа.  

 

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 1. августа 

2016. 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.   

 

 Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.        

 

 У одговору који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске, поред осталог, 

наведено је да предметни захтјев и са формалног и материјално-правног аспекта није 

утемељен на Уставу Републике Српске, односно да Заједничка комисија због 

недефинисања приједлога амандмана на Закон фактички није имала предмет расправе и 

усаглашавања, те позива на одговор на рјешење о прихватљивости који је дат у 

предмету овог суда УВ – 2/11. Основ за оспорено нормирање је, како се у одговору 

даље наводи, садржан у члану 3. Устава, према којем Републици припадају све државне 

функције и надлежности осим оних које су Уставом Босне и Херцеговине изричито 

пренесене на њене институције, у тачки 9. Амандмана XXXII на Устав, према којем 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, прикупљање статистичких и других 

података од општег интереса и у члану 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да 

Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе. Поред тога, 

истичу да је законодавац предметним законом у општем интересу на јединствен начин 

уредио материју објављивања поузданих и методолошки исправних података из пописа 

спроведеног 2013. године за територију Републике Српске. Сматрају, такође, да Вијеће 

народа Републике Српске, захтјевом за преиспитивање позитивног законодавства у 

смислу његове усклађености са Уставом Републике Српске, односно са Уставом Босне 

и Херцеговине, излази из оквира Уставом дефинисаног дјелокруга и да се Законом о 

обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. 

године у Републици Српској не повређују витални национални интереси нити једног 

конститутивног народа. Из наведених разлога предлажу  да се захтјев Клуба делегата 

бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за заштиту виталног 

националног интереса којим се оспорава Закон одбије као неоснован.       

  

 Оспореним Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, 

домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској уређује се начин обраде и 

објављивања резултата пописа становништва, домаћистава и станова 2013. године на 



403 

 

територији Републике Српске (члан 1). Одредбама Закона је прописано: да резултате 

пописа објављује Републички завод за статистику Републике Српске (у даљем тексту: 

Завод) према Програму обраде података (члан 2); да Програм обраде података доноси 

Завод након што Приједлог програма претходно размотри и усагласи Пописни биро 

Републике Српске, да се Програмом обраде података уређују начин обраде података и 

садржај обрадних табела, те да ће Програмом обраде података донијети Завод у року од 

30 дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 3); док ће се резултати пописа 

објавити у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 4); да је 

Завод обавезан да Народној скупштини Републике Српске поднесе извјештај о 

извршавању послова и задатака у вези са реализацијом пописних активности и 

објављивањем резултата пописа (члан 5); да Министарство финансија врши управни 

надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега (члан 6); те 

да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Српске" (члан 7).                                     

  

 У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о обради и објављивању 

резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици 

Српској дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, Вијеће 

је имало у виду да је тачкама 8. и 9. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, основне циљеве и правце демографског и социјалног развоја, политику 

и мјере за усмјеравање развоја, те прикупљање статистичких и других података од 

општег интереса, као и одредбу члана 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да  

Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе.  

   

 Вијеће је такође имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга 

колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да буду 

адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа 

јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, 

језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, 

систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од 

виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата 

конститутивних народа у Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна 

је и одредба члана 5. став 1. алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

националних интереса конститутивних народа.  

 

 Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да садржај Закона о обради и објављивању резултата пописа становништва, 

домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској представља питање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у смислу Амандмана LXXVII на 

Устав Републике Српске. Као разлоге због којих сматрају да предметни Закон у цјелини 

повређује њихове виталне националне интересе, поред осталог, наводе: да се тиме 

преузимају државни прерогативи, јер је уређење питања пописа становништва, 

домаћинстава и станова, сходно чл. I/1, III/5.а) и IV/4.а) Устава Босне и Херцеговине, у 
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искључивој надлежности институција Босне и Херцеговине; да ентитетски закон, по 

принципу хијерархије, треба да произлази из државног закона; да питање предметног 

пописа представља услов за пријем БиХ у чланство Европске уније; да је витални 

национални интерес бошњачког народа чланство БиХ у Европској унији; да је 

оспореним уређењем питања програма и методологије обраде података омогућено 

разматрање података из земаља окружења: Републике Србије, Републике Хрватске и 

Црне Горе, али не и других земља окружења у којим партиципирају Бошњаци, што 

доводи до дискриминације Бошњака; те да оспорено нормирање није у сагласности са 

чланом 18. Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 

34/02) и Одлуком о усвајању Јединственог програма обраде података пописа 

становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године 

("Службени гласник БиХ" број 38/16).  

 

 Полазећи од наведених одредби Устава и Закона о обради и објављивању 

резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици 

Српској, те узимајући у обзир одговор Народне скупштина Републике Српске на 

рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске, Вијеће је оцијенило да нормирањем као оспореним Законом није 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 Вијеће је, прије свега, утврдило да захтјевом Клуба делегата бошњачког народа, 

као и наводима из достављеног образложења, није указано на повреду ниједног од 

права зајамченог чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав 

Републике Српске. Наиме, одредбе Закона о обради и објављивању резултата пописа 

становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици Српској се, према 

оцјени Вијећа, не односе на припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, 

нити дискриминишу или фаворизују припаднике неког од ових народа. Дакле, 

предметни Закон, односно његове одредбе не садрже нацоналне одреднице, нити 

омогућавају надлежном органу, тј. Републичком заводу за статистику Републике 

Српске и Пописном бироу Републике Српске различито поступање приликом обраде и 

објављивања резултата пописа 2013. године за територију Републике Српске. Вијеће је 

оцијенило да је Клуб делегата бошњачког народа, наводећи разлоге због којих сматра 

да се Законом о обради и објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и 

станова 2013. године у Републици Српској, повређује витални национални интерес 

бошњачког народа, у суштини, изнио претпоставке о елементима Програма обраде 

података, начину обраде података и садржини обрадних табела, односно будућој 

примјени оспореног Закона, што не може бити предмет оцјене у овом поступку. Такође, 

наводи којима се указује на прекорачење надлежности законодавног органа, принцип 

хијерархије општих правних аката, те потенцијално чланство БиХ у Европској унији, не 

могу бити предмет оцјене у поступку пред овим вијећем, већ евентуално, у поступку 

апстрактне оцјене уставности.      

         

 Поред тога, захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може 

оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске којима су дефинисани 

витални национални интереси конститутивних народа, као и поступак пред овим 

вијећем за његову заштиту, те, стога, позивање подносиоца захтјева на одредбе Устава 

Босне и Херцеговине, Закона о статистици Босне и Херцеговине ("Службени гласник 

БиХ" број 34/02), те на Одлуку о усвајању Јединственог програма обраде података 

пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године 

("Службени гласник БиХ" број 38/16) није од значаја за одлучивање у овом предмету.    
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 Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорени Закон о обради и 

објављивању резултата пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у 

Републици Српској 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 у саставу: 

предсједавајући Вијећа Миленко Араповић, предсједник Уставног суда мр Џерард 

Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић и Ирена Мојовић. 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

Број: УВ-8/16                             Вијећа за заштиту виталног интереса 

11. август 2016. године                                                   Уставног суда Републике Српске 

                                                                                     

                                                                                                      Миленко Араповић 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

  

 

Нема повреде виталног националног интереса с обзиром на то да предметни 

Закон, односно његове одредбе не садрже нацоналне одреднице, нити омогућавају 

надлежном органу, тј. Републичком заводу за статистику Републике Српске и 

Пописном бироу Републике Српске различито поступање приликом обраде, а 

претпоставка изнесена у захтјеву о елементима Програма обраде података, 

начину обраде података и садржини обрадних табела, односно будућој примјени 

оспореног Закона, не може бити предмет оцјене у овом поступку. 
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Одлука 

Број: УВ-9/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

којим је допуњен члан 70. Устава, члана 115. Устава 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 6. децембра 2016. године,  д о н и ј е л о  ј е 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да је у поступку доношења Одлуке о констатовању резултата 

републичког референдума број: 02/1-021-1148/16, коју је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници, одржаној 11. октобра 2016. 

године, повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког 

народа.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 16. новембра 

2016. године  Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-464/16 од 16. новембра 2016. године, којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о констатовању резултата 

републичког референдума број: 02/1-021-1148/16, коју је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници, одржаној 11. октобра 2016. 

године. Уз наведени акт достављена је оспорена одлука и Одлука о покретању поступка 

за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-120/16 од 19. 

октобра 2016. године, са образложењем. У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи 

се да је Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 11. 

октобра 2016. године изгласала поменуту одлуку, те је исту, сагласно Амандману 

LXXXII на Устав Републике Српске, доставила на разматрање Вијећу народа 

Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је својим актом број: 03.2-5-120/16 

од 19. октобра 2016. године, одлучио да покрене процедуру заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа сматрајући да су Одлуком о констатовању 

резултата републичког референдума повријеђени витални национални интереси 

бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло 

сагласност свих клубова поводом предметне одлуке, као ни Заједничка комисија Вијећа 

народа и Народне скупштине, питање је прослијеђено Уставном суду Републике 

Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актом 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 23. 

новембра 2016. године донијело рјешење број УВ-9/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 



407 

 

поступку доношења Одлуке о констатовању резултата републичког референдума број: 

02/1-021-1148/16, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 11. октобра 2016. године. 

 

 Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 23. 

новембра 2016. 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 износи став да предметни захтјев није 

утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, у одговору се наводи да, 

посматрајући са формалноправног аспекта, Клуб делегата бошњачког народа није навео 

релевантне правне чињенице које се односе на оспорени акт, те да је захтјев нејасан и 

непотпун, без елемената који су за овакве захтјеве неопходни, те да се у конкретном 

случају злоупотребљава уставни институт заштите виталног националног интереса. По 

мишљењу Народне скупштине, посматрајући са  материјалноправног аспекта, у овом 

предмету се не ради о повреди виталног националног интереса бошњачког народа. 

Наиме, у одговору се наводи да Бошњацима није ускраћено право да учествују у 

доношењу Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, с обзиром на 

то да је у вези са оспореним актом покренут поступак заштите виталног националног 

интереса управо од стране Клуба делегата бошњачког народа. Овај клуб 

конститутивног народа је, како се даље истиче, учествовао на сједници Вијећа народа 

Републике Српске, као и на сједници Заједничке комисије Вијећа народа и Народне 

скупштине када се расправљало о оспореној одлуци. Такође се наводи да подносилац 

захтјева није навео на који начин је у конкретном случају повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа, односно није указао на повреду ниједног од 

права из круга виталних националних интереса конститутивних народа који су 

дефинисани Уставом. Коначно, у одговору се износи став да Одлука о констатовању 

резултата републичког референдума нема национални предзнак и подједнако се односи 

на све грађане и не односи се на припаднике било којег конститутивног народа 

појединачно, те не садржи одредбе које дискриминишу или фаворизују било кога.   

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

нису доставили одговоре на рјешење о прихватљивости предметног захтјева. 

 

Одлуку о констатовању резултата републичког референдума број: 02/1-021-

1148/16, донијела је Народна скупштина Републике Српске на основу члана 70. став 1. 

тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182, 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), у 

вези са чланом 34. став 2. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 42/10). Овом одлуком Народна скупштина Републике 

Српске, након разматрања Извјештаја Републичке комисије за спровођење 

референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 

9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', констатује: да је од укупно 

1.219.399 грађана Републике Српске који имају бирачко и тиме и гласачко право, по 

члану 4. Закона о референдуму и грађанској иницијативи, гласало  680.175 гласача, 

односно 55,78% од укупног броја гласача. Неважећих гласачких листића било је 2.265, 
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а важећих гласачких листића 679.069 (тачка I), да је на референдумско питање: ''Да ли 

подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'' одговор: 

''ДА'' дао 677.771 гласач, односно 99,81% од укупног броја уписаних гласача, а одговор 

''НЕ'' дало је 1.298 гласача, односно 0,19% од тог броја (тачка II), да је референдум 

пуноважан у смислу члана 35. став 1. Закона о референдуму и грађанској иницијативи, 

јер је на њему гласала натполовична већина грађана који имају бирачко/гласачко право 

и који су уписани у бирачки/гласачки списак те да се на референдуму заокруживањем 

речи: ''ДА'' изјаснио 677.771 гласач, или 99,81% што чини натполовичну већину 

укупног броја грађана који имају бирачко/грађанско право и који су уписани у 

бирачки/гласачки списак (тачка III), да је референдумско питање: ''Да ли подржавате да 

се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'' сходно члану 35. став 2. 

Закона о референдуму и грађанској иницијативи добило подршку грађана те да је 

резултат референдума пуноважан (тачка IV), да ће се резултат републичког 

референдума објавити у форми извјештаја у ''Службеном гласнику Републике Српске'' 

најкасније у року од 30 дана од дана констатовања резултата референдума (тачка V), те 

да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске" (тачка VI). 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је ставом 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

1. Устава Републике Српске који je замијењен Амандманом XLIV на Устав, утврђено да 

Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и 

без дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској. Такође, Вијеће је 

узело у обзир и да је чланом 5. став 1. алинеја 2. Устава утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

интереса конститутивних народа. Поред тога, Вијеће је имало у виду да je заштита 

виталних националних интереса конститутивних народа према члану 70. Устава који је 

допуњен Амандманом LXXVII 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 конститутивних народа у процесу доношења одлука, 

образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, 

територијална организација, систем јавног информисања 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. Надаље, 

Амандманом LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава, утврђено да ће се 

закони или други прописи или акти које је изгласала Народна скупштина доставити и 

разматрати од стране Вијећа народа ако се исти односе на витални интерес дефинисан у  

Амандману LXXVII.  

 

У образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа наведено је да Клуб делегата бошњачког народа сматра да 

је Одлуком о констатовању резултата републичког референдума, у смислу члана 70. 

став 5. алинеје 5. и 9. Устава Републике Српске, повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа. Истиче се да је Бошњацима било ускраћено да учествују у 

доношењу Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, јер је иста 

прије разматрања у Вијећу народа објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ број 87/16 од 12. октобра 2016. године, иако законодавну власт у Републици 

Српској заједно врше Народна скупштина и Вијеће народа. Указано је, такође, да су 
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предметним објављивањем, поред Устава, повријеђени и пословници Народне 

скупштине и Вијећа народа. Исто тако, у образложењу је констатовано да је доносећи 

оспорену одлуку Народна Скупштина Републике Српске игнорисала одлуке Уставног 

суда Босне и Херцеговине у предметима бр. У-3/13 и У-10/16, као и становиште 

Европске комисије за демократију путем права у погледу обиљежавања 9. јануара као 

Дана Републике Српске. 

Полазећи од наведених уставних одредаба као и навода Клуба делегата 

бошњачког народа, Вијеће је утврдило да је у поступку доношења Одлуке о 

констатовању резултата републичког референдума број: 02/1-021-1148/16 повријеђено 

право конститутивног бошњачког народа на једнака права конститутивних народа у 

процесу доношења одлука, које је, као витални национални интерес,  означено у 

алинеји 5. Амандмана LXXVII, којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске.  

Наиме, имајући у виду да је оспорена одлука изгласана на сједници Народне 

скупштине Републике Српске 11. октобра 2016. године, те да је објављена у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 87/16, од 12. октобра 2016. године, 

Вијеће је утврдило да је Народна скупштина Републике Српске, противно Амандману 

LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава, пропустила да оспорену одлуку 

достави на разматрање Вијећу народа Републике Српске, те да су, стога, неосновани 

наводи Народне скупштине Републике Српске изнесени у одговору на рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева да Бошњацима није било ускраћено да учествују у 

поступку доношења оспорене одлуке. Дакле, Вијеће народа Републике Српске је у 

конкретном случају било у могућности да, сагласно садржају Амандмана LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава, закаже и одржи своју сједницу поводом 

оспорене одлуке тек након што је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. С обзиром на то да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних националних интереса 

конститутивних народа (члан 5. став 1. алинеја 2. Устава), као и да Срби, Бошњаци и 

Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без 

дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској (став 4. Амандмана 

LXVII на Устав којим је замијењен члан 1. Устава који је замијењен Амандманом 

XLIV), Вијеће је утврдило да је пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу 

народа Републике Српске на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа на једнако право конститутивних народа у процесу доношења одлука из алинеје 

5. Амандмана LXXVII на Устав, којим је допуњен члан 70. Устава.     

 

     На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

     Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Миленко Араповић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и 

судије: Војин Бојанић Амор Букић,  Златко Куленовић, проф. др. Душко Медић и  

Ирена Мојовић. 

 

  Број: УВ-9/16                                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  6. децембар 2016. године                                           Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                           Уставног суда Републике Српске   

 

        

                                               Миленко Араповић  
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 Пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу народа Републике Српске 

на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику Републике Српске“, дошло је до 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа на једнако право 

конститутивних народа у процесу доношења одлука. 
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Одлука 

Број: УВ-10/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава 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 6. децембра 2016. 

године,         д о н и ј е л о  ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да је у поступку доношења Одлуке о престанку мандата 

члановима Републичке комисије за спровођење референдума број 02/1-021-1149/16 од 

11. октобра 2016. године, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

сједници одржаној 11. октобра 2016. године, повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.  

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 16. новембра 

2016. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-465/16 од 16. новембра 2016. године којим се, 

на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у поступку доношења Одлуке о  

престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума број 

02/1-021-1149/16 од 11. октобра 2016. године, коју је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на сједници одржаној 11. октобра 2016. године. Уз наведени акт 

достављена је предметна одлука, затим Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-120/16 од 19. октобра 2016. 

године са образложењем о повреди виталног националног интереса бошњачког народа. 

У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина Републике 

Српске на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године, изгласала Одлуку о 

престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума број 

02/1-021-1149/16 од 11. октобра 2016. године, те је, сагласно Амандману LXXXII на 

Устав Републике Српске, ова одлука достављена на разматрање Вијећу народа 

Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да 

покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер, 

како се наводи у акту предсједавајуће, сматра да је овом одлуком повријеђен витални 

национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није постигло 

сагласност свих клубова поводом предметне одлуке, као ни Заједничка комисија 

Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – Вијећу 

за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је оспореном Одлуком о давању 

посебног овлашћења повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 23. 

новембра  2016. године донијело рјешење број УВ-10/16 којим је утврђено да је 
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прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

поступку доношења Одлуке о  престанку мандата члановима Републичке комисије за 

спровођење референдума број 02/1-021-1149/16 од 11. октобра 2016. године, коју је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. октобра 

2016. године.  

 

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. 

новембра 2016. 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 износи став да предметни захтјев није 

утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, у одговору се наводи да, 

посматрајући са формалноправног аспекта, Клуб делегата бошњачког народа није навео 

релевантне правне чињенице које се односе на оспорени акт, те да је захтјев нејасан и 

непотпун, без елемената који су за овакве захтјеве неопходни, те да се у конкретном 

случају злоупотребљава уставни институт заштите виталног националног интереса. По 

мишљењу Народне скупштине, посматрајући са  материјалноправног аспекта, у овом 

предмету се не ради о повреди виталног националног интереса бошњачког народа. 

Наиме, у одговору се наводи да Бошњацима није ускраћено право да учествују у 

доношењу предметне Одлуке о престанку мандата члановима Републичке комисије за 

спровођење референдума, с обзиром на то да је у вези са оспореним актом покренут 

поступак заштите виталног националног интереса управо од стране Клуба делегата 

бошњачког народа. Овај клуб конститутовног народа је, како се даље истиче, 

учествовао на сједници Вијећа народа Републике Српске, као и на сједници Заједничке 

комисије Вијећа народа и Народне скупштине када се расправљало о оспореној одлуци. 

Такође се наводи да подносилац захтјева није навео на који начин је у конкретном 

случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа, односно није 

указао на повреду ниједног од права из круга виталних националних интереса 

конститутивних народа који су дефинисани Уставом. Коначно, у одговору се износи 

став да Одлука о  престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење 

референдума нема нацинални предзнак и подједнако се односи на све грађане и не 

односи се на припаднике било којег конститутивног народа појединачно, те не садржи 

одредбе које дискриминишу или фаворизују било кога.  

 

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.  

 

Одлуку о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење 

референдума број 02/1-021-1149/16 од 11. октобра 2016. године  Народна скупштина 

Републике Српске донијела је на основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике 

Српске и чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 31/11). Овом одлуком Народна скупштина 

утврђује да предсједнику и члановима Републичке комисије за спровођење 

референдума, именованим Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 02/1-
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021-89616 од 15. јула 2016. године ("Службени гласник Републике Српске" број 68/16), 

престаје мандат констатовањем резултата референдума од стране Народне скупштине 

Републике Српске (тачка I), те је одређено да ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске". 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је ставом 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 

1. Устава Републике Српске, утврђено да Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни 

народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу 

власти у Републици Српској. Такође, Вијеће је узело у обзир и да је чланом 5. став 1. 

алинеја 2. Устава утврђено да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних интереса конститутивних народа. 

Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа према члану 70. Устава који је допуњен Амандманом LXXVII 

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 конститутивних народа у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања 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. Надаље, Амандманом LXXXII на 

Устав, којим је допуњен члан 70. Устава, утврђено да ће се закони или други прописи 

или акти које је изгласала Народна скупштина доставити и разматрати од стране Вијећа 

народа ако се исти односе на витални интерес дефинисан у  Амандману LXXVII.  

 

Поред тога, приликом разматрања овог захтјева Вијеће је констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да је у конретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког 

народа који је дефинисан у члану 70. став 5. ал. 5) и 9) Устава Републике Српске. 

Наиме, како се истиче у овом образложењу, Бошњаци су, као конститутивни народ, 

били ускраћени да учествују у процесу доношења оспорене одлуке, јер је ова одлука, 

након што је 11. октобра 2016. године изгласана од стране Народне скупштине, 

објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 87/16 од 12. октобра, а није, 

како је то Уставом предвиђено, претходно прослијеђена Вијећу народа на разматрање. 

Када се има у виду чињеница да законодавну власт у Републици Српкој врше Народна 

скупштина и Вијеће народа, те да оспорена одлука Вијећу народа није прослијеђена 

након што је изгласана у Народној скупштини, Бошњацима је, по мишљењу овог клуба 

конститутивног народа, било ускраћено право да у оквиру Вијећа народа разматрају 

оспорену одлуку, односно да учествују у поступку њеног доношења. Тиме је, како се 

даље наводи, нарушена једнакоправност овог конститутивног народа у процесу 

доношења одлука, што представља витални национални интерес који је гарантован 

Амандманом LXXXII, којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српксе. Поред тога, 

у образложењу се указује на то да су на овај начин повријеђени Пословник Народне 

скупштине и Пословник Вијећа народа, којима је прописано да Народна скупштина 

доставља Вијећу народа законе, друге прописе и акте које је изгласала.   

Полазећи од наведених уставних одредаба, као и навода Клуба делегата 

бошњачког народа, Вијеће је утврдило да је у поступку доношења Одлуке о престанку 
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мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума повријеђено 

право конститутивног бошњачког народа на једнака права конститутивних народа у 

процесу доношења одлука, које је, као витални национални интерес, означено у алинеји 

5. Амандмана LXXVII, којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске. 

 

Наиме, имајући у виду да је оспорена одлука изгласана на сједници Народне 

скупштине Републике Српске 11. октобра 2016. године, те да је објављена у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 87/16, од 12. октобра 2016. године, 

Вијеће је утврдило да је Народна скупштина Републике Српске, противно Амандману 

LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава, пропустила да оспорену одлуку 

достави на разматрање Вијећу народа Републике Српске, те да су, стога, неосновани 

наводи Народне скупштине Републике Српске изнесени у одговору на рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева да Бошњацима није било ускраћено да учествују у 

поступку доношења оспорене одлуке. Дакле, Вијеће народа Републике Српске је у 

конкретном случају било у могућности да, сагласно садржају Амандмана LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава, закаже и одржи своју сједницу поводом 

оспорене одлуке тек након што је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. С обзиром на то да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних националних интереса 

конститутивних народа (члан 5. став 1. алинеја 2. Устава), као и да Срби, Бошњаци и 

Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без 

дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској (став 4. члана 1. 

Устава који је замијењен Амандманом XLIV, а који је замијењен Амандманом LXVII 

на Устав), Вијеће је утврдило да је пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу 

народа Републике Српске на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа на једнако право коститутивних народа у процесу доношења одлука из алинеје 

5. Амандмана LXXVII на Устав, којим је допуњен члан 70. Устава.    

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Амор Букић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена 

Мојовић. 

 

  Број: УВ-10/16                                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  6. децембар 2016. године                                           Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                           Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                                  Амор Букић  

    

 

 

 

Пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу народа Републике Српске на 

разматрање прије објаве у „Службеном гласнику Републике Српске“ дошло је до 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа на једнако право 

конститутивних народа у процесу доношења одлука. 
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Одлука 

Број: УВ-11/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава 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 6. децембра 2016. 

године, донијело  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да је у поступку доношења Одлуке о давању посебног овлашћења 

број 02/1-021-1150/16 од 11. октобра 2016. године, коју је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. октобра 2016. године, 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 16. новембра 

2016. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-466/16 од 16. новембра 2016. године којим се, 

на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у поступку доношења Одлуке о 

давању посебног овлашћења број 02/1-021-1150/16 од 11. октобра 2016. године, коју је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 11. октобра 

2016. године. Уз наведени акт достављена је предметна одлука, затим Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 

03.2-5-120/16 од 19. октобра 2016. године са образложењем о повреди виталног 

националног интереса бошњачког народа. У акту предсједавајуће Вијећа народа се 

наводи да је Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 

11. октобра 2016. године, изгласала Одлуку о давању посебног овлашћења број 02/1-

021-1150/16, те је, сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, ова одлука 

достављена на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког 

народа је поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа, јер, како се наводи у акту предсједавајуће, 

сматра да је овом одлуком повријеђен витални национални интерес овог народа. С 

обзиром на то да Вијеће народа није постигло сагласност свих клубова поводом 

предметне одлуке, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, 

питање је прослијеђено Уставном суду – Вијећу за заштиту виталног интереса, да 

одлучи да ли је оспореном Одлуком о давању посебног овлашћења повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. 

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 23. 

новембра  2016. године донијело рјешење број Ув-11/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

поступку доношења Одлуке о давању посебног овлашћења, број 02/1-021-1150/16 од 
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11. октобра 2016. године, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 

сједници одржаној 11. октобра 2016. године.  

 

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. 

новембра 2016. 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 износи став да предметни захтјев није 

утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, у одговору се наводи да, 

посматрајући са формалноправног аспекта, Клуб делегата бошњачког народа није навео 

релевантне правне чињенице које се односе на оспорени акт, те да је захтјев нејасан и 

непотпун, без елемената који су за овакве захтјеве неопходни, те да се у конкретном 

случају злоупотребљава уставни институт заштите виталног националног интереса. По 

мишљењу Народне скупштине, посматрајући са  материјалноправног аспекта, у овом 

предмету се не ради о повреди виталног националног интереса бошњачког народа. 

Наиме, у одговору се наводи да Бошњацима није ускраћено право да учествују у 

доношењу предметне Одлуке о давању посебног овлашћења, с обзиром на то да је у 

вези са оспореним актом покренут поступак заштите виталног националног интереса 

управо од стране Клуба делегата бошњачког народа. Овај клуб конститутивног народа 

је, како се даље истиче, учествовао на сједници Вијећа народа Републике Српске, као и 

на сједници Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине када се 

расправљало о оспореној одлуци. Такође се наводи да подносилац захтјева није навео 

на који начин је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа, односно није указао на повреду ниједног од права из круга 

виталних националних интереса конститутивних народа који су дефинисани Уставом. 

Коначно, у одговору се износи став да Одлука о давању посебног овлашћења нема 

национални предзнак и подједнако се односи на све грађане и не односи се на 

припаднике било којег конститутивног народа појединачно, те не садржи одредбе које 

дискриминишу или фаворизују било кога.  

 

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.  

 

Одлуку о давању посебног овлашћења, број 02/1-021-1150/16 од 11. октобра 

2016. године Народна скупштина Републике Српске је донијелана основу члана 70. став 

1. тачка 8. Устава Републике Српске и чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 31/11). 

Овом одлуком Народна скупштина овлашћује предсједника и чланове Републичке 

комисије за спровођење референдума, именоване Одлуком Народне скупштине 

Републике Српске број 02/1-021-896/16 од 15. јула 2016. године ("Службени гласник 

Републике Српске" број 68/16), да учествују у поступку пред Уставним судом Босне и 

Херцеговине до окончања поступка по апелацији број АП-3805/16, као и до окончања 

кривичног поступка који се води против чланова Републичке комисије за спровођење 

републичког референдума и других у поступку пред Судом Босне и Херцеговине (тачка 
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I), те је одређено да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

"Службеном гласнику Републике Српске". 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је ставом 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 

1. Устава Републике Српске утврђено да Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни 

народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу 

власти у Републици Српској. Такође, Вијеће је узело у обзир и да је чланом 5. став 1. 

алинеја 2. Устава утврђено да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних интереса конститутивних народа. 

Поред тога, Вијеће је имало у виду да je заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа према члану 70. Устава који је допуњен Амандманом LXXVII 

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 конститутивних народа у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања 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. Надаље, Амандманом LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава,утврђено да ће се закони или други прописи 

или акти које је изгласала Народна скупштина доставити и разматрати од стране Вијећа 

народа ако се исти односе на витални интерес дефинисан у  Амандману LXXVII.  

Поред тога, приликом разматрања овог захтјева, Вијеће је констатовало да је у 

Образложењу које је достављено уз Одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа 

сматра да је у конретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког 

народа који је дефинисан у у члану 70. став 5. ал. 5) и 9) Устава Републике Српске. 

Наиме, како се истиче у овом образложењу, Бошњаци су, као конститутивни народ, 

били ускраћени да учествују у процесу доношења оспорене одлуке, јер је ова одлука, 

након што је 11. октобра 2016. године изгласана од стране Народне скупштине, 

објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 87/16 од 12. октобра, а није, 

како је то Уставом предвиђено, претходно прослијеђена Вијећу народа на разматрање. 

Када се има у виду чињеница да законодавну власт у Републици Српкој врше Народна 

скупштина и Вијеће народа, те да оспорена одлука Вијећу народа није прослијеђена 

након што је изгласана у Народној скупштини, Бошњацима је, по мишљењу овог клуба 

конститутивног народа, било ускраћено право да у оквиру Вијећа народа разматрају 

оспорену одлуку, односно да учествују у поступку њеног доношења. Тиме је, како се 

даље наводи, нарушена једнакоправност овог конститутивног народа у процесу 

доношења одлука, што представља витални национални интерес који је гарантован 

Амандманом LXXXII којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српксе. Поред тога, 

у образложењу се указује на то да су на овај начин повријеђени Пословник Народне 

скупштине и Пословник Вијећа народа, којима је прописано да Народна скупштина 

доставља Вијећу народа законе, друге прописе и акте које је изгласала.   

Полазећи од наведених уставних одредаба, као и навода Клуба делегата 

бошњачког народа, Вијеће је утврдило да је у поступку доношења Одлуке о давању 

посебног овлашћења повријеђено право конститутивног бошњачког народа на једнака 

права конститутивних народа у процесу доношења одлука, које је, као витални 
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национални интерес, означено у алинеји 5. Амандмана LXXVII, којим је допуњен члан 

70. Устава Републике Српске. 

 

Наиме, имајући у виду да је оспорена одлука изгласана на сједници Народне 

скупштине Републике Српске 11. октобра 2016. године, те да је објављена у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 87/16, од 12. октобра 2016. године, 

Вијеће је утврдило да је Народна скупштина Републике Српске, противно Амандману 

LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава, пропустила да оспорену одлуку 

достави на разматрање Вијећу народа Републике Српске, те да су, стога, неосновани 

наводи Народне скупштине Републике Српске изнесени у одговору на рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева, да  Бошњацима није било ускраћено да учествују 

у поступку доношења оспорене одлуке. Дакле, Вијеће народа Републике Српске је у 

конкретном случају било у могућности да, сагласно садржају Амандмана LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава, закаже и одржи своју сједницу поводом 

оспорене одлуке тек након што је објављена у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. С обзиром на то да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних националних интереса 

конститутивних народа (члан 5. став 1. алинеја 2. Устава), као и да Срби, Бошњаци и 

Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без 

дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској (став 4. члана 1. 

Устава који је замијењен Амандманом XLIV, а  који је замијењен Амандманом LXVII 

на Устав), Вијеће је утврдило да је пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу 

народа Републике Српске на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа на једнако право конститутивних народа у процесу доношења одлука из алинеје 

5. Амандмана LXXVII на Устав, којим је допуњен члан 70. Устава. 

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Златко Куленовић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена 

Мојовић. 

 

 

  Број: УВ-11/16                                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  6. децембар 2016. године                                       Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                         Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                         Златко Куленовић  

 

 

 

 

 

Пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу народа Републике Српске на 

разматрање прије објаве у „Службеном гласнику Републике Српске“ дошло је до 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа на једнако право 

конститутивних народа у процесу доношења одлука. 
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Одлука 

Број: УВ-12/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

којим је допуњен члан 70. Устава, члана 115. Устава 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 6. децембра 2016. године,  д о н и ј е л о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да је у поступку доношења Закључка у вези Извјештаја 

Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког 

референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као 

Дан Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. 

године, повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког 

народа.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 16. новембра 

2016. године  Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-467/16 од 16. новембра 2016. године, којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног  интереса бошњачког народа, између осталог, у Закључку у вези 

Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког 

референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан 

Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, који је Народна скупштина Републике 

Српске изгласала на Четрнаестој сједници, одржаној 11. октобра 2016. године. Уз 

наведени акт достављен је оспорени закључак, Одлука о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-120/16 од 19. 

октобра 2016. године са образложењем Одлуке. У акту предсједавајуће Вијећа народа 

наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, 

одржаној 11. октобра 2016. године изгласала поменути закључак, те је исти, сагласно 

Амандману LXXXII на Устав Републике Српске доставила на разматрање Вијећу 

народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је својим актом број: 03.2-

5-120/16 од 19. октобра 2016. године одлучио да покрене процедуру заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа сматрајући да су Закључком у вези 

Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког 

референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан 

Републике Српске?“ повријеђени витални национални интереси бошњачког народа. С 

обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност свих 

клубова поводом предметног закључка, као ни Заједничка комисија Вијећа народа и 

Народне скупштине, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Српске ‒Вијећу 

за заштиту виталног интереса да донесе одлуку да ли је овим актом повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. 
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 Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 23. 

новембра 2016. године донијело рјешење број УВ-12/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

поступку доношења Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење 

референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да 

се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, 

који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници, 

одржаној 11. октобра 2016. године. 

 

 Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 23. 

новембра 2016. 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 износи став да предметни захтјев није 

утемељен на Уставу Републике Српске. Прије свега, у одговору се наводи да, 

посматрајући са формалноправног аспекта, Клуб делегата бошњачког народа није навео 

релевантне правне чињенице које се односе на оспорени акт, те да је захтјев нејасан и 

непотпун, без елемената који су за овакве захтјеве неопходни, те да се у конкретном 

случају злоупотребљава уставни институт заштите виталног националног интереса. По 

мишљењу Народне скупштине, посматрајући са материјалноправног аспекта, у овом 

предмету се не ради о повреди виталног националног интереса бошњачког народа. 

Наиме, у одговору се наводи да Бошњацима није ускраћено право да учествују у 

доношењу Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење 

референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да 

се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“, с обзиром на то да је у 

вези са оспореним актом покренут поступак заштите виталног националног интереса 

управо од стране Клуба делегата бошњачког народа. Овај клуб конститутивног народа 

је, како се даље истиче, учествовао на сједници Вијећа народа Републике Српске, као и 

на сједници Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине када се 

расправљало о оспореној одлуци. Такође се наводи да подносилац захтјева није навео 

на који начин је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа, односно није указао на повреду ниједног од права из круга 

виталних националних интереса конститутивних народа који су дефинисани Уставом. 

Коначно, у одговору се износи став да Закључак у вези Извјештаја Републичке 

комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: 

„Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“ нема 

национални предзнак и подједнако се односи на све грађане и не односи се на 

припаднике било којег конститутивног народа појединачно, те не садржи одредбе које 

дискриминишу или фаворизују било кога.   

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

нису доставили одговоре на рјешење о прихватљивости предметног захтјева. 

 

Закључак у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о 

резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар 
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обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, донијела је 

Народна скупштина Републике Српске на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава 

Републике Српске, чл. 182, 187. ст. 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11). 

Овим закључком Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике 

Српске да обезбиједи средства и пружи пуну правну заштиту и подршку члановима 

Републичке комисије за спровођење референдума у евентуалним судским процесима 

пред судовима који ће утврђивати наводну кривичну одговорност чланова Комисије 

који су проводили одлуку Народне скупштине (тачка 1), те одређује да овај закључак 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Српске" (тачка 2). 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је ставом 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 

1. Устава Републике Српске који је замијењен Амандманом XLIV на Устав ‒ утврђено 

да Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, 

равноправно и без дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској. 

Такође, Вијеће је узело у обзир и да је чланом 5. став 1. алинеја 2. Устава утврђено да се 

уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и 

заштити виталних интереса конститутивних народа. Поред тога, Вијеће је имало у виду 

да је заштита виталних националних интереса конститутивних народа према члану 70. 

Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII 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 конститутивних народа у процесу доношења одлука, 

образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, 

територијална организација, систем јавног информисања 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. Надаље, 

Амандманом LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава, утврђено да ће се 

закони или други прописи или акти које је изгласала Народна скупштина доставити и 

разматрати од стране Вијећа народа ако се исти односе на витални интерес дефинисан у  

Амандману LXXVII.  

 

У образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа, наведено је да Клуб делегата бошњачког народа сматра да 

је Закључком у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о 

резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар 

обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“, у смислу члана 70. став 5. алинеје 5. и 

9. Устава Републике Српске, повријеђен витални национални интерес бошњачког 

народа. Истиче се да је Бошњацима било ускраћено да учествују у доношењу Закључка 

у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату 

републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и 

слави као Дан Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, јер је исти, прије разматрања 

у Вијећу народа, објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 87/16 од 12. 

октобра 2016. године, иако законодавну власт у Републици Српској заједно врше 

Народна скупштина и Вијеће народа. Указано је, такође, да су предметним 

објављивањем, поред Устава, повријеђени и пословници Народне скупштине и Вијећа 

народа. Исто тако, у образложењу је констатовано да је доносећи оспорени закључак 
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Народна Скупштина Републике Српске игнорисала одлуке Уставног суда Босне и 

Херцеговине у предметима бр. У-3/13 и У-10/16, као и становиште Европске комисије 

за демократију путем права у погледу обиљежавања 9. јануара као Дана Републике 

Српске.       

Полазећи од наведених уставних одредаба као и навода Клуба делегата 

бошњачког народа, Вијеће је утврдило да је у поступку доношења Закључка у вези 

Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког 

референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан 

Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, повријеђено право конститутивног 

бошњачког народа на једнака права конститутивних народа у процесу доношења 

одлука, које је, као витални национални интерес, означено у алинеји 5. Амандмана 

LXXVII, којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске.  

Наиме, имајући у виду да је оспорени закључак изгласан на сједници Народне 

скупштине Републике Српске 11. октобра 2016. године, те да је објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 87/16, од 12. октобра 2016. године, Вијеће је 

утврдило да је Народна скупштина Републике Српске, противно Амандману LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава, пропустила да оспорени закључак достави на 

разматрање Вијећу народа Републике Српске, те да су, стога, неосновани наводи 

Народне скупштине Републике Српске изнесени у одговору на рјешење о 

прихватљивости предметног захтјева, да  Бошњацима није било ускраћено да учествују 

у поступку доношења оспореног закључка. Дакле, Вијеће народа Републике Српске је у 

конкретном случају било у могућности да, сагласно садржају Амандмана LXXXII на 

Устав којим је допуњен члан 70. Устава, закаже и одржи своју сједницу поводом 

оспореног закључка, тек након што је објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“. С обзиром на то да се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању 

националних равноправности и заштити виталних националних интереса 

конститутивних народа (члан 5. став 1. алинеја 2. Устава), као и да Срби, Бошњаци и 

Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без 

дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској (став 4. Амандмана 

LXVII на Устав којим је замијењен члан 1. Устава који је замијењен Амандманом 

XLIV), Вијеће је утврдило да је пропуштањем достављања оспореног закључка Вијећу 

народа Републике Српске на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког 

народа на једнако право конститутивних народа у процесу доношења одлука из алинеје 

5. Амандмана LXXVII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава.     

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајућа Ирена Мојовић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и 

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

Душко Медић  

 

 

  Број: УВ-12/16                                                                          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

  6. децембар 2016. године                                           Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                           Уставног суда Републике Српске   

 

                                                       Ирена Мојовић  
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Пропуштањем достављања оспорене одлуке Вијећу народа Републике Српске 

на разматрање прије објаве у „Службеном гласнику Републике Српске“ дошло је до 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа на једнако право 

конститутивних народа у процесу доношења одлука. 
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Одлука 

Број: УВ-13/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

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 

6. децембра 2016. године, д о н и ј е л о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 Утврђује се да чланом 13. Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске број 02/1-021-1174/16, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 13. октобра 2016. 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 16. новембра 

2016. године Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће)  акт број 03.1/I-470/16 од 16. новембра 2016. године  којим се, 

на основу захтјева бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о измјенама и допунама Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске број 02/1-021-1174/16, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 

2016. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-

126/16, од 24. октобра 2016. године, као и Образложење ове одлука број: 03.2-5-126/16-

1, од 27. октобра 2016. године, те Амандман Клуба Бошњака на оспорени закон број: 

03.2-5-126/16-2, од 27. октобра 2016. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа 

Републике Српске наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на 

Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 2016. године, изгласала оспорени закон, те 

да је, сагласно Амандману LXXVII на Устав Републике Српске, овај закон достављен 

Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом 

одлучио да покрене процедуру за заштиту виталног националног интереса бошњачког 

народа јер сматра да се овим законом угрожавају витални национални интереси 

бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло 

сагласност свих клубова у Вијећу народа поводом предметног закона, као ни 

Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено 

Уставном суду - Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је Законом о 

измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске повријеђен 

витални национални интерес бошњачког народа.                         

      

Одлучујући о прихватљивости захтјева Вијеће је на сједници одржаној 23. 

новембра 2016. године донијело Рјешење број УВ-13/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 
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Закону о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске, који је 

Народна скупштина Републике Српске изгласала на Четрнаестој сједници, одржаној 13. 

октобра 2016. године. Вијеће је утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса Вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је Одлука о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса бошњачког народа донесена гласовима свих осам делегата Клуба 

Бошњака у Вијећу  народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа гласало по 

процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута сагласност 

свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке 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, 29/13 и 90/14), Вијеће је 23. 

новембра 2016. 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 који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске, између осталог, 

истиче се да наведени захтјев није утемељен на Уставу Републике Српске, како са  

формалноправног тако и материјалноправног аспекта, односно да се захтјев de facto 

односи на евентуалну оцјену уставности и да као такав не може бити предмет 

одлучивања у овом поступку, те да ни у Одлуци којом је покренут поступак, као ни 

њеном образложењу, није конкретно наведено како и на који начин је повријеђен 

витални национални интерес Бошњака. Сматрају, наиме, да се из наведеног 

образложења Одлуке о покретању заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа не може препознати намјера предлагача осим да су оспорене одредбе Закона 

неадекватне, због чега остаје нејасно зашто усвојена законска формулација није 

адекватна и како предложени амандман уклања евентуалну повреду бошњачког 

виталног националног интереса. Надаље, у вези с тим наводе да одредбу члана 13. 

Закона сматрају у потпуности јасном и да не оставља простора за евентуално погрешно 

тумачење у контексту повреде виталног националног интереса, као и то да предложени 

амандман нема сврху уклањања наводне повреде виталног националног интереса, већ 

подразумијева измјене и допуне Закона. Поред наведеног, сматрају да је евидентна 

неконзистентност захтјева Клуба Бошњака, односно да се, умјесто конкретног 

навођења повреде виталног националног интереса, тражи прецизирање законских 

рјешења на начин да се у њих уграђују одредбе Устава које прописују националну 

заступљеност конститутивних народа и групе Осталих, а да члан 70. Устава Републике 

Српске који је допуњен Амандманом LXXVII и LXXXII  не подразумијева могућност 

да Вијеће народа Републике Српске, кроз институт заштите виталног националног 

интереса оспорава уставност аката које је усвојила Народна скупштина, усклађеност 

закона међусобно, а посебно поштовање постојећих законских рјешења. Истичу да се 

Закон односи и примјењује једнако на све адресате у истим правним ситуацијама, да је 

потпуно анационалан и да не доводи у дискриминирајући положај било који 

конститутивни народ у смислу виталног националног интереса и  наводе да сматрају да 

захтјев Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске није утемељен на Уставу, 

односно да у предметном случају није повријеђен витални национални интерес нити 
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једног конститутивног народа, како је то утврђено Амандманом LXXVII и LXXXII  

којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске.  

 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева. 

 

Законом о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске број 02/1-021-1174/16, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала 

на Четрнаестој сједници, одржаној 13. октобра 2016. године, у оспореном члану 13. став 

(2) тачка в)  прописано је да се Комисија састоји од предсједника, његовог  замјеника, 

два члана и њихових замјеника, тако што се други члан и његов замјеник  именују из 

реда грађана са подручја катастарске општине у којој се излажу подаци о 

непокретностима и утврђују права на непокретностима на приједлог начелника, 

односно градоначелника јединице локалне самоуправе.  

 

 У поступку одлучивања  да ли је оспореном одредбом предметног закона дошло 

до повреде виталног националног интереса бошњачког народа, Вијеће је  имало у виду 

да је тачкама 5. и 10. 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, организацију, надлежности и рад 

државних органа, као и одредбу члана 70. став 1. тачка 2. Устава, према којој Народна 

скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

 

 Такође, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних интереса 

конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен Амандманом 

LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга 

колективних права као што су: остваривање права конститутивних народа да буду 

адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима власти, 

идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација органа 

јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, вјероисповијест, 

језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална организација, 

систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као питања од 

виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата 

конститутивних народа у Вијећу народа. Поред тога, у конкретном случају релевантна 

је и одредба члана 5. став 1. алинеја 2. Устава, којом је утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних 

националних интереса конститутивних народа.  

  

 Чланом 97. Устава, којим је допуњен Амандманом LXXXV, утврђено је:  

 

        "Конститутивни народи и група Осталих ће бити пропорционално заступљени у 

јавним институцијама у Републици Српској.  

 

 Као уставни принцип, таква пропорционална заступљеност ће се базирати на 

попису из 1991. године док се Анекс 7. у потпуности не проведе, у складу са Законом о 

државној служби Босне и Херцеговине. Овај општи принцип ће се прецизирати 

ентитетским законима. Ти закони ће утврдити конкретне рокове и регулисаће горе 

поменути принцип у складу са регионалном етничком структуром ентитета.   
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 "Јавне институције", како је речено у горњем тексту, су министарства Владе 

Републике Српске, општински органи власти, окружни судови у Републици Српској, 

као и општински судови у Републици Српској ."      

 

Разматрајући захтјев Клуба делегате бошњачког народа Вијеће је, прије свега, 

констатовало да је у Образложењу Одлуке о покретању заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа у Закону о измјенама и допунама Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске, поред осталог, наведено да Клуб делегата бошњачког 

народа сматра да су одредбом члана 13. Закона, којом је измијењен члан 76. ст. 2. и 3. 

повријеђени витални национални инзереси бошњачког народа због неусглашености са 

чланом 97. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXV, који гарантује 

поштовање принципа националне заступљеност и којим је прописано да ће 

конститутивни народи и група Осталих бити пропорционално заступљени у јавним 

институцијама у Републици Српској, да ће та пропорционална заступљеност као 

уставни принцип бити базирана на попису из 1991. године, те да ће се овај општи 

принцип прецизирати ентитетским законима. У прилог наведеног истиче се да је 

нелогично и  неприхватљиво да законодавац измијењеним чланом Закона детаљније 

прописује састав и услове које морају испуњавати чланови комисије за излагање 

података на непокретностима и правима на њима, а не прописује њену националну 

заступљеност. Сматрају, наиме, да су оваквим прописивањем Бошњаци онемогућени да 

остваре своје уставно право на равноправну националну заступљеност, те да би се 

могло говорити о правној сигурности грађана у погледу њихове имовине, закључују да 

би приликом формирања наведене комисије Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове требала обавезно водити рачуна о равноправној 

заступљености конститутивних народи и група Осталих. Наводе, такође, да 

припадници бошњачког народа  који имају имовину на територији Републике Српске, а 

живе ван Босне и Херцеговине, неће моћи да активно учествују у поступцима и 

радњама у вези са успостављањем новог катастра непокретности, због чега сматрају 

оправданим интерес и легитимитет да партиципирају у овој комисији. Поред тога, 

наводе да, с обзиром на излагања у општинама гдје постоји велика имовина Бошњака 

постоји  потреба допуне члана 13. тачка в) Закона тако да се други члан комисије за 

излагање и његов замјеник именују сходно националној структури локалног 

становништва, са подручја катастарске општине у којој се излажу подаци о 

непокретностима и утврђују права на непокретностима на приједлог начелника, 

односно градоначелника јединице локалне самоуправе. Наглашавајући да је Одлука о 

виталном националном интересу донесена потребном двотрећинском већином, Клуб 

Бошњака, сматра да су Законом повријеђени витални национални интереси бошњачког 

народа утврђени чланом 70. допуњеног Амандманом LXXVII и то: организација органа 

јавне власти ‒ алинеја четврта, прицип националне заступљености и обезбјеђење 

националне равноправности, те да се осим виталног националног интереса напријед  

наведеног у првој алинеји образложења, у другој и трећој алинеји  ради о виталним 

националним интересима дефинисаним као„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“.   

 

 Вијеће је, полазећи од наведених одредби Устава, оспорене одредбе Закона о  

премјеру и катастру Републике Српске, те узимајући у обзир одговор Народне 

скупштина Републике Српске на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, оцијенило да оспореним 

законским одредбама није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 
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 Вијеће је, прије свега, оцијенило да наводи из образложења Клуба делегата 

бошњачког народа не указују на повреду ниједног од права из оквира заштите виталног 

националног интереса било којег конститутивног народа посебно утврђених чланом 70. 

Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске. Оспореном 

законском одредбом, којом је прописано је да се Комисија састоји од предсједника, 

његовог  замјеника, два члана и њихових замјеника, тако што се други члан и његов 

замјеник  именују из реда грађана са подручја катастарске општине у којој се излажу 

подаци о непокретностима и утврђују права на непокретностима на приједлог 

начелника, односно градоначелника јединице локалне самоуправе, по оцјени Вијећа,  

не даје се предност неком конститутивном народу у односу на остале, нити се праве 

разлике међу њима, јер се једнако односи на све народе и грађане у Републици Српској. 

Ова одредба, по оцјени Вијећа, према свом садржају не прави разлику по националном 

критеријуму за чланство у овој комисији, нити претпоставља  било какву забрану или 

немогућност да Бошњаци, исто као и припадници других народа, равноправно 

учествују у поступку за избор предсједника Комисије, његовог замјеника, чланове 

Комисије и њихове замјенике.  

 

 Исто тако, и у погледу навода Клуба делегате бошњачког народа  да су одредбом 

члана 13. Закона повријеђени витални национални интереси бошњачког народа због 

неусаглашености са чланом 97. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом 

LXXXV, Вијеће је оцијенило да прописивањем, састава комисије за излагање, као и 

именовање њеног другог члана и његовог замјеника, како је то учињено наведеном 

оспореном одредбом, није повријеђено начело пропорционалне заступљености 

конститутивних народа у јавним институцијама Републике Српске. Вијеће је, наиме 

утврдило да се именовање другог члана и његовог замјеника у комисију за излагање, 

коју према члану 76. став 1) Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/12) формира Управа за једну или више 

катастарских општина, не може довести у везу са уставним начелом о пропорционалној 

заступљености конститутивних народа у јавним институцијама Републике Српске.  

 

 У односу на остале наводе Клуба делегата бошњачког народа да припадници 

бошњачког народа који имају имовину на територији Републике Српске, а живе ван 

Босне и Херцеговине неће моћи да активно учествују у поступцима и радњама у вези са 

успостављањем новог катастра непокретности, те да, с обзиром на излагања у 

општинама гдје постоји велика имовина Бошњака, постоји  потреба допуне члана 13. 

тачка в) Закона тако да се други члан комисије за излагање и његов замјеник именују 

сходно националној структури локалног становништва са подручја катастарске 

општине у којој се излажу подаци о непокретностима и утврђују права на 

непокретностима на приједлог начелника, односно градоначелника јединице локалне 

самоуправе, Вијеће је оцијенило да се очигледно ради о претпоставкама о могућим 

злоупотребама у примјени ове законске одредбе, као и општим констатацијама и 

закључцима који се не могу довести у везу са питањем заштите  виталних националних 

интереса утврђених Уставом Републике Српске.  
 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци ове одлуке. 

       

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа проф. Др Душко Медић, предсједник Уставног суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић и 

Ирена Мојовић. 
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  Број: УВ-13/16                                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  6. децембар 2016. године                                          Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                            Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                             Проф. др Душко Медић  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оспореном законском одредбом, којом је прописано да се Комисија састоји од 

предсједника, његовог замјеника, два члана и њихових замјеника, тако што се други 

члан и његов замјеник именују из реда грађана са подручја катастарске општине у 

којој се излажу подаци о непокретностима и утврђују права на непокретностима 

на приједлог начелника, односно градоначелника јединице локалне самоуправе, по 

оцјени Вијећа не даје се предност неком конститутивном народу у односу на 

остале, нити се праве разлике међу њима, јер се једнако односи на све народе и 

грађане у Републици Српској. 
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Одлука 

Број: УВ-14/16 oд 22. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 112/16 

 

 

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 

22. децембра 2016. године, д о н и ј е л о  је 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Законом о Дану Републике Српске, који је Народна скупштина 

Републике Српске изгласала на сједници одржаној 25. октобра 2016. 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 29. новембра 

2016. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-510/16 од 29. новембра 2016. године којим се, 

на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о Дану Републике Српске, 

који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 25. 

октобра 2016. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, затим Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 

03.2-5-129/16 од 2. новембра 2016. године и Образложење о повреди виталног 

националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-129/16-1 од 3. новембра 2016. 

године. Накнадно је Вијећу достављено Допунско образложење захтјева за заштиту 

виталног националног интереса бошњачког народа број 03.2-5-129/16-2 од 30. новембра 

2016. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа се наводи да је Народна скупштина 

Републике Српске на Двадесетој посебној сједници, одржаној 25. октобра 2016. године, 

изгласала Закон о Дану Републике Српске број 02/1-021-1239/16, 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 бошњачког 

народа, јер, како се наводи у акту Предсједавајуће, сматра да је овим законом 

повријеђен витални национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа 

није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – 

Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли је оспореним Законом о Дану 

Републике Српске повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је, на сједници одржаној 6. 

децембра  2016. године, донијело Рјешење број УВ-14/16 којим је утврђено да је 

прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике 

Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у 

Закону о Дану Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске 

изгласала на сједници одржаној 25. октобра 2016. године.  
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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 6. 

децембра 2016. 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 наводи да се, посматрајући 

са формалноправног аспекта, може констатовати да Клуб делегата бошњачког народа 

није формулисао приједлог својих амандмана на предметни закон, због чега Заједничка 

комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске 

није имала предмет расправе, односно усаглашавања. У вези с тим износи се став да се 

захтјев Клуба делегата бошњачког народа de facto односи на апстрактну контролу 

уставности, што не може бити предмет одлучивања од стране Вијећа. Тиме се, како се 

истиче, понавља пракса злоупотребе уставног института заштите виталног националног 

интереса од стране подносиоца захтјева. Када је ријеч о материјалноправном аспекту 

захтјева, Народна скупштина сматра да исти није утемељен на Уставу Републике 

Српске. Наиме, како се у одговору наводи, из Образложења које је достављено уз 

Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса не може се 

извести закључак на који начин је оспореним законом дошло до повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа. Наводи овог образложења су паушални и 

површни, односно није конкретно наведено на који начин је у конкретном случају 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. Поред тога, евидентна је и 

неконзистентност захтјева, уз непотпуно и погрешно тумачење релевантних уставних 

одредаба, као и неосновано позивање на праксу Уставног суда Босне и Херцеговине. 

Народна скупштина такође сматра да је Вијеће народа Републике Српске изашло из 

уставног оквира утврђеног чланом 70. Устава, допуњеног амандманима LXXVII i 

LXXXII који утврђују надлежност Вијећа народа Републике Српске у сфери заштите 

виталног националног интереса, те не подразумијева могућност да ова институција, 

путем института заштите виталног националног интереса, оспорава уставност аката 

које је усвојила Народна скупштина. Коначно, у одговору се истиче да се предметни 

закон односи и примјењује једнако на све адресате, да је Дан Републике секуларан 

празник, тако да се њиме не доводи у дискриминирајући положај ниједан 

конститутивни народ у смислу повреде виталног националног интереса.         

 

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.  

 

Законом о Дану Републике Српске број 02/1-021-1239/16, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала 25. октобра 2016. године, прописано је да се 

овим законом утврђује Дан Републике Српске, одређује надлежни орган који уређује 

начин како грађани, републички органи и организације, органи јединица локалне 

самоуправе, привредна друштва, установе и друге организације и лица која 

професионално обављају услужно-предузетничке дјелатности, обиљежавају и празнују 

Дан Републике (члан 1), да се на основу потврђене воље грађана Републике Српске 9. 

јануар утврђује као Дан Републике, те да се Дан Републике обиљежава и празнује као 

секуларни празник (члан 2), да Влада Републике Српске својом одлуком уређује начин 
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обиљежавања и празновања Дана Републике (члан 3), те да овај закон ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (члан 4). 

 

У поступку одлучивања о меритуму предметног захтјева Вијеће је имало у виду 

да је чланом 5. став 1. алинеја 2. Устава утврђено да се уставно уређење Републике 

темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних интереса 

конститутивних народа. Поред тога, Вијеће је узело у обзир да је 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 конститутивних народа у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања 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. Према тачки 12. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, културу и заштиту културних добара. 

Истовремено, Вијеће је констатовало да је у Образложењу Одлуке о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, као и у 

Допунском образложењу, наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра да 

садржај Закона о Дану Републике Српске представља повреду виталног националног 

интереса бошњачког народа у смислу члана 70. Устава Републике Српске, који је 

допуњен Амандманом LXXXII, став 5. ал. 5), 6) и 9), те да су њиме повријеђена људска 

права и основне слободе прописане Уставом. Наиме, како се истиче у овом 

образложењу, предметним законом је прописано да се Дан Републике обиљежава и 

празнује 9. јануара, што је неприхватљиво за бошњачки народ, јер се на овај начин 

крше права Бошњака, као конститутивног народа, да буду једнакоправни и једнако 

третирани у смислу промовисања културе, традиције, вјере, културног насљеђа, 

односно да овако прописан Дан Републике не одражава идентитет бошњачког народа, 

већ само српског, који се због тога налази у повлаштеном положају. Клуб делегата 

бошњачког народа сматра да 9. јануар нема симболику колективног заједничког 

сјећања и не представља све грађане Републике Српске, којима и сам Устав признаје 

једнака права, а требало би да буде повезан са његовањем и чувањем традиције сваког 

народа и имати кохезиону снагу, односно окупљати све грађане  око заједничких 

вриједности. Међутим, како наводи подносилац захтјева, у спорном 9. јануару 

Бошњаци не препознају дио свог идентитета, јер се овај датум односи на српску 

историју, традицију и национални идентитет, те се тако ове вриједности намећу 

припадницима бошњачког народа и другим грађанима на подручју Републике Српске. 

У образложењу се даље указује на Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине број У-

3/13 од 26. новембра 2015. године, којом је утврђено да члан 3. б) Закона о празницима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 43/07) није у складу са 

чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине, чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези 

са чланом 1.1 и чланом 2.а) и ц) Међународне конвенције о укидању свих облика расне 

дискриминације и чланом 1. Протокола број 12. уз Европску конвенцију за заштиту 

људских права и основних слобода, због чега, како се истиче, 9. јануар није прихватљив 

као Дан Републике Српске. Надаље, наводи се да Народна скупштина Републике 

Српске није поступила по овој одлуци Уставног суда БиХ, већ је донијела оспорени 

Закон о Дану Републике којим је утврдила 9. јануар као Дан Републике, чиме су 
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повријеђени витални национални интереси конститутивног бошњачког народа. Наиме, 

како се истиче, на овај датум 1992. године, једнострано, само од старне српског народа, 

усвојена је Декларација о проглашењу Републике српског народа Босне и Херцеговине, 

која није подржана од стране осталих народа, због чега су, по мишљењу Клуба делегата 

бошњачког народа, њихови припадници дискриминисани. Коначно, имајући у виду 

изнесене ставове, Клуб делегата бошњачког народа сматра да у конкретном случају 

није могуће путем амандмана постићи одговарајуће измјене текста оспореног закона, 

јер је исти у цјелини неприхватљив за бошњачки народ.   

 

Полазећи од наведених одредаба Устава, норми оспореног Закона о Дану 

Републике Српске, 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 Законом о Дану Републике Српске није 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

Приликом ове оцјене Вијеће је, прије свега, имало у виду садржај оспореног 

закона, из којег, по мишљењу овог вијећа, не произлази да исти дискриминише или 

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, став 5. ал. 5), 6) и 9), 

а на које се позива подносилац захтјева. Овај закон, по оцјени Вијећа, не садржи 

вјерске, нити националне елементе који би могли довести до евентуалне доминације 

конститутивног српског народа у промовисању културе, традиције или вјере, како то 

сматра Клуб делегата бошњачког народа. Напротив, чланом 2. став 2. предметног 

закона је изричито предвиђено да се Дан Републике обиљежава и празнује као 

секуларни празник, што значи да нема религијских, ни националних димензија, већ 

подједнако третира све грађане. Због тога Вијеће сматра да нема упориште став 

подносиоца захтјева да се овај празник односи само на српски народ. У Образложењу о 

повреди виталног националног интереса у Закону о Дану Републике Српске износе се, 

по оцјени Вијећа, у знатној мјери политички ставови, а недостаје правна аргументација 

у свјетлу уставних гаранција о заштити виталног националног интереса. Вијеће сматра 

да у конкретном случају Клуб делегата бошњачког народа погрешно и неадекватно 

тумачи оспорени закон, те тако неосновано изводи закључак о повреди виталног 

националног интереса овог народа. Исто тако, по мишљењу овог вијећа, индивидуална 

перцепција или лични однос појединих припадника конститутивних народа у погледу 

одређених сегмената празника Дана Републике Српске не може бити од утицаја на 

витални национални интерес народа у цјелини. Вијеће истовремено указује на то да 

питање начина обиљежавања овог празника у пракси прије доношења оспореног 

закона, а што је посебно оспорено од стране подносиоца захтјева, не може бити 

предмет разматрања од стране овог вијећа.  

 

Вијеће је поред тога констатовало да су у законодавству Републике Српске јасно 

одвојени вјерски и републички празници. Тако су Законом о празницима Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 43/07) као републички празници 

предвиђени Нова година, Дан Републике, Међународни празник рада, Дан побједе над 

фашизмом и Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и 

Херцеговини, те су, поред тога, прописани и вјерски празници које обиљежавају 

грађани-вјерници православне, исламске и католичке вјероисповијести. Дан Републике 

Српске, који је сада регулисан посебним законом, секуларног је карактера, дакле 



434 

 

представља републички празник свих грађана, без обзира на националну или 

религијску припадност.  

 

      На крају, захтјев за заштиту виталног националног интереса Вијеће може 

оцјењивати само у односу на одредбе Устава Републике Српске којима су дефинисани 

витални национални интереси конститутивних народа, као и поступак пред овим 

вијећем за његову заштиту. 

 

      На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

 

     Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса је донијело у саставу: 

предсједавајући Миленко Араповић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и 

судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић и Ирена 

Мојовић. 

 

 

  Број: УВ-14/16                                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  22. децембар 2016. године                                      Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                            Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                             Миленко  Араповић  

 

 

 

 

 

 

Оспореним Законом није дошло до повреде виталног националног интереса 

конститутивног народа имајући у виду да исти Закон не садржи вјерске, нити 

националне елементе који би могли довести до евентуалне доминације 

конститутивног српског народа у промовисању културе, традиције или вјере; да је 

њиме изричито предвиђено да се Дан Републике обиљежава и празнује као 

секуларни празник; да индивидуална перцепција или лични однос појединих 

припадника конститутивних народа у погледу одређених сегмената Дана 

Републике Српске не може бити од утицаја на витални национални интерес 

народа у цјелини, као и да начин обиљежавања овог празника у пракси не може 

бити предмет разматрања од стране овога Вијећа. 
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Одлука 

Број: УВ-15/16 oд 6. децембра 2016. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 107/16 

 

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 интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

6. децембра 2016. 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 у вези Закона о Дану Републике Српске број:02/1-021-

1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела Народна скупштина Републике 

Српске.  

 

                                                                                                                     

О б р а з л о ж е њ  е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 29. новембра 

2016. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-511/16 од 29. новембра 2016. године, којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закључку у вези Закона о Дану 

Републике Српске број: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела 

Народна скупштина Републике Српске. Уз наведени акт достављен је предметни 

закључак, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа број: 03.2-5-129/16 од 02. новембра 2016. године и Образложење ове 

одлуке број: 03.2-5-129/16-1 од 03. новембра 2016. године. У акту предсједавајуће 

Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој 

посебној сједници, одржаној 25. октобра 2016. године изгласала Закључак у вези Закона 

о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16, те је, сагласно Амандману LXXXII на 

Устав Републике Српске, овај закључак достављен на разматрање Вијећу народа 

Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом одлучио да 

покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког народа, јер 

сматра да је овим закључком повријеђен витални национални интереси бошњачког 

народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске није постигло сагласност 

свих клубова поводом предметног закључка, 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 Закључком број:02/1-021-

1240/16 од 25. октобра 2016. године повријеђен витални национални интерес 

бошњачког народа.  

 

Уз наведени акт предсједавајуће Вијећа народа од 29. новембра 2016. године, 

Суду је достављен извод из стенограма записника са Двадесете посебној сједнице 

Народне скупштине Републике Српске одржане 25. октобра 2016. године (дио који се 
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односи на предметни закључак), извод из стенограма са Четрнаесте сједнице Вијећа 

народа Републике Српске одржане 23. новембра 2016. године (дио који се односи на 

поменути закључак), те извод из стенограма са Дванаесте сједнице Заједничке комисије 

Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 29. 

новембра 2016. године (дио који се односи на усаглашавање ставова поводом 

изгласаног закључка).  

  

 На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене 

документације, Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске 

је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 

дана 02. новембра 2016. године, под бројем: 03.2-5-129/16, гласовима свих седам 

присутних чланова донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа у Закључку у вези Закона о Дану Републике Српске број: 

02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, који је донијела Народна скупштина 

Републике Српске, да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата 

бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног интереса, али није 

постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Вијећа народа 

и Народне скупштине на сједници одржаној 29. новембра 2016. године такође није 

постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закључак прослијеђен 

Уставном суду Републике Српске - Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да 

ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.   

 

 Закључак у вези Закона о Дану Републике Српске број: 02/1-021-1240/16 од 25. 

октобра 2016. године изгласала је Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој 

посебној сједници, након усвајања Закона о Дану Републике. У тачки 1. овог закључка 

је наведено да Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике 

Српске да изврши усклађивање Закона о празницима Републике Српске у дијелу који се 

односи на испољавање вјерских слобода, док је тачком 2. овог акта одређено да исти 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 

Српске".  

 

 Вијеће је, прије свега, размотрило правну природу предметног Закључка 

Народне скупштине Републике Српске. Ова чињеница, по оцјени Вијећа, представља 

претходно питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање 

надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда.  

 

 Чланом 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 31/11) 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 обавезу 

Владе, министарстава 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 оспореног закључка, као и питања које 

третира, произлази да се овим актом усваја одређени закључак Народне скупштине, 

којим је Народна скупштина утврдила политику извршавања Закона о Дану Републике 

Српске и одредила обавезу Владе да изврши усклађивање Закона о празницима 
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Републике Српске у дијелу који се односи на испољавање вјерских слобода. Како 

оспорени закључак не садржи правну норму општег карактера, већ њиме Народна 

скупштина изражава своје опредјељење у погледу одређеног питања политичке 

природе, то по оцјени Вијећа предметни закључак, по својој правној природи, не 

представља правни акт, већ акт у форми закључка којим се дају смјернице за 

спровођење утврђене политике.   

     

 Имајући у виду одредбе члана 115. Устава Републике Српске, који је допуњен 

тачком 1. Амандмана LXXXVIII на Устав, према којим Уставни суд, поред осталог, 

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

сагласности прописа и општих аката са законом (став 1. тач. 1. и 2), те о сагласности 

закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о 

заштити виталних интереса конститутивних народа (став 2. тачка 1), Вијеће је утврдило 

да није у оквиру његове надлежности да оцјењује сагласност оспореног закључка са 

одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа, односно да 

нису испуњене процесне претпоставке за оцјену прихватљивости захтјева Клуба 

делегата бошњачког народа за утврђивање повреде виталног националног интереса 

овог народа у оспореном закључку.     

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа Војин Бојанић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић и Ирена 

Мојовић. 

 

 

 

  Број: УВ-15/16                                                                         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

  6. децембар 2016. године                                         Вијећа за заштиту виталног интереса  

                                                                                         Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                                         Војин Бојанић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошто из самог садржаја оспореног закључка, као и питања које третира, 

произлази да овај акт не садржи правну норму општег карактера, већ се њим 

изражава политички став Народне скупштине, Вијеће за заштиту виталног 

интереса је утврдило да није надлежно да разматра предметни акт. 
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III 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

                                                                                                          Број одлуке           страна 

 

-ЗАКОНИ                 

 

 

                                                                                                              

 

- Закона о ветеринарству у Републици Српској 

 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/08 и 6/12).         У-105/14 

 

                                                                                                              

- Закон о држављанству Републике Српске  

   („Службени гласник Републике Српске“ број 59/14).                 У-72/14 

 

- Закон о здравственој заштити („Службени гласник  

 Републике Српске“ број 106/09).                                                     У-106/14 

                                                                                                              

- Закон о здравственој заштити  („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15).                                          У-87/14 

 

- Закон о здравственом осигурању („Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01,  

 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09).                                                  У-87/14 

 

- Закон о средњем образовању и васпитању  

 („Службени гласник Републике Српске“ 

 бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14).                                                   У-94/14 

 

- Закон о измјенама и допунама Закона о  средњем 

 образовању и васпитању (“Службени гласник 

 Републике Српске“ број 33/14).                                                       У-97/14 

 

- Закон о осигурању од одговорности  

  за моторна возила и осталим обавезним 

  осигурањима од одговорности („Службени гласник  

  Републике Српске“ бр. 17/05, 64/06 и 12/09).                               У-93/14 

 

- Закон о остваривању права на старосну 

  пензију професионалних војних лица („Службени  

  гласник Републике Српске“ број 63/14).                                        У-80/14 

 

- Закон о Привредној комори Републике Српске 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 65/08).                   У-90/14 

 

- Закон о приватизацији државног  

  капитала у предузећима („Службени гласник 

  Републике Српске“ бр. 51/06, 1/07, 53/07, 41/08, 

  58/09, 79/11 и 28/13).                                                                        У-75/14 
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- Закон о систему јавних служби („Службени  

гласник Републике Српске“ бр. 68/07 и 109/12).                             У-106/14  

                                                                                                              

- Закон о судовима Републике Српске (“Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 44/15).                            У-101/14 

 

Закон о парничном поступку 

 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 58/03, 

 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).                                                  У-37/15 

      

- Закон о адвокатури Републике Српске 

 (“Службени гласник Републике Српске” број 80/15).                  У-66/15 

                                                                                                            У-15/16 

 

 - Закон о стварним правима (“Службени гласник 

   Републике Српске” бр. 124/08 и 58/09).                                        У-27/14  

                                                                                                             У-47/15 

 

- Закон о стварним правима („Службени гласник  

  Републике Српске" бр. 124/08, 58/09 и 95/11).                              У-3/15 

                                                                                                             У-47/15 

 

- Закон о измјенама и допунама Закона о                                        

  стварним правима (“Службени гласник                                       

  Републике Српске” број 95/11).                                                     У-27/14 

                                                                                                            У-28/15   

                                                                                                               

- Закон о посебном доприносу за солидарност 

  Републике Српске („Службени гласник 

  Републике Српске" број 52/14).                                                      У-63/14 

                                                                                                             У-30/15 

 

 - Закон о измјенама Закона о посебном 

  доприносу за солидарност  Републике Српске  

  („Службени гласник Републике Српске" број 42/15).                  У-63/14 

 

- Закон о Фонду солидарности за обнову  

  Републике Српске („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 52/14).                                                      У-104/14 

                                                                                                             У-13/15 

                                                                                                 У-30/15 

 

- Закон о парничном поступку  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 58/03).                  У-75/15 

 

 

-  Закон о уређењу простора и грађењу („Службени  

   гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16).                У-3/16 
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- Закон о јавном реду и миру („Службени 

 гласник Републике Српске“ број 11/15).                                         У-26/15 

                                                                                                          У-75/15 

 

- Закон о обавезним осигурањима у саобраћају 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 82/15).                  У-79/15 

 

 

- Закон о пољопривредном земљишту (“Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 93/06, 86/07, 14/10).                    У-21/15  

 

- Закон о противградној заштити („Службени 

  гласник Републике Српске“ бр. 39/03 и 110/08).                           У-18/15  

 

 

- Закона о извршном поступку 

 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 59/03,  

85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13 и 98/14).                         У-65/15 

 

 

- Закон о кривичном поступку („Службени гласник 

  Републике Српске” бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07,  

 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09).                                    У-45/15 

 

- Закон о почетном билансу стања у 

  поступку приватизације државног 

  капитала у предузећима („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 24/98).                                                    У-10/15   

 

- Закон о Фонду за управљање некретнинама и 

  потраживањима у власништву Републике Српске 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 28/13).                 У-10/15  

 

- Закон о имовини и потраживањима којима  

  управља Фонд за управљање некретнинама и 

  потраживањима Републике Српске („Службени  

  гласник Републике Српске“ бр. 29/10 и 11/15).                            У-10/15   

 

- Закон о раду („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 1/16).                                                       У-5/16 

 

- Закон о судовима („Службени гласник Републике  

  Српске“ бр. 37/12  и  44/15).                                                          У-49/15 

 

- Закон о високом образовању  

("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10,  

104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).                                                У-17/16 
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ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА 

 

- Закључци о разматрању Усмене информације 

  министра унутрашњих послова Републике 

  Српске о активностима СИПЕ у општини 

  Нови Град и закључцима Владе Републике Српске,  

  које је Народна скупштина Републике Српске изгласала 

  на сједници одржаној 10. децембра 2015. године, 

  под бројем: 02/1-021-1577/15.                                                        УВ-1/16 

 

- Закључци о разматрању Усмене информације 

  министра унутрашњих послова Републике  

 Српске о активностима СИПЕ у општини  

 Нови Град и Закључцима Владе Републике Српске ,  

које је Народна скупштина Републике Српске изгласала 

 на сједници одржаној 10. децембра 2015. године,  

под бројем: 02/1-021-1578/15.                                                        УВ-2/16                                                                                       

 

 

- Закон о сузбијању корупције, организованог 

 криминала и најтежих облика привредног криминала, 

 који је Народна скупштина Републике Српске 

 изгласала на сједници одржаној 11. фебруара  

 2016. године.                                                                                     УВ-3/16 

 

- Закон о полицији и унутрашњим пословима,  

  који је Народна скупштина Републике Српске 

  изгласала на сједници одржаној 7. априла 2016.  

  године.                                                                                               УВ-4/16 

 

- Закључак о усвајању Информације о реализацији 

  активности на попису становништва,  

  домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини  

  2013. године, број: 02/1-021-772/16, које је Народна 

  скупштина Републике Српске изгласала на сједници  

  одржаној 21. јуна 2016. године.                                                    УВ-5/16   

 

- Закључци у вези Информације о реализацији  

  активности на попису становништва, 

  домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини  

  2013. године, број: 02/1-021-773/16, које је Народна  

  скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

  одржаној 21. јуна 2016. године.                                                   УВ-5/16 

 

- Закон о јавним тужилаштвима Републике  

  Српске, који је Народна скупштина Републике 

  Српске изгласала на сједници одржаној 23. јуна  

  2016. године.                                                                                   УВ-6/16 
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- Одлука о расписивању републичког референдума  

  број: 02/1-021-894/16, коју је Народна скупштина  

  Републике Српске изгласала на сједници одржаној  

  15. јула 2016. године.                                                                      УВ-7/16 

 

- Закон о обради и објављивању резултата пописа 

  становништва, домаћинстава и станова 2013. године  

  у Републици Српској, који је Народна скупштина  

  Републике Српске изгласала на сједници одржаној 

  13. јула 2016. године.                                                                     УВ-8/16 

 

-  Одлука о констатовању резултата републичког 

  референдума број: 02/1-021-1148/16, коју је 

  Народна скупштина Републике Српске изгласала  

  на Четрнаестој сједници, одржаној 11. октобра  

 2016. године.                                                                                   УВ-9/16 

 

-   Одлука о престанку мандата члановима  

  Републичке комисије за спровођење референдума 

  број 02/1-021-1149/16 од 11. октобра 2016. 

  године, коју је Народна скупштина Републике 

  Српске изгласала на сједници одржаној 11. октобра 

  2016. године.                           .                                                       УВ-10/16 

 

 -   Одлука о давању посебног овлашћења број  

  02/1-021-1150/16 од 11. октобра 2016. године,  

  коју је Народна скупштина Републике Српске 

  изгласала на сједници одржаној 11. октобра 

  2016. године.                                                                                  УВ-11/16 

 

-  Закључак у вези Извјештаја Републичке 

 комисије за спровођење референдума о резултату  

 републичког референдума на питање: „Да ли  

 подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави 

 као Дан Републике Српске?“ број: 02/1-021-1151/16, 

 који је Народна скупштина Републике Српске  

 изгласала на Четрнаестој сједници одржаној 

 11. октобра 2016. године.                                                                УВ-12/16 

 

- Закон о  измјенама и допунама Закона о премјеру  

  и катастру Републике Српске број 

 02/1-021-1174/16, који је Народна скупштина  

 Републике Српске изгласала на сједници одржаној 

 13. октобра 2016. године.                                                           УВ-13/16 

 

- Закон о Дану  Републике Српске, који је Народна скупштина  

 Републике Српске изгласала на сједници  

 одржаној 25. октобра 2016. године.                                        УВ-14/16 
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- Закључак у вези Закона о Дану Републике Српске  

 број: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године, 

 који је донијела Народна скупштина Републике Српске.       УВ-15/16 

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

- Уредба о приоритетној помоћи за санацију штете  

  на стамбеним објектима изазване поплавама 

  у Републици Српској у мају 2014. године („Службени  

  гласник Републике Српске“ бр. 53/14, 59/14 и 78/14).               У-102/14 

 

- Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих 

 бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског 

 рата Републике Српске („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 43/07, 73/08 и 18/11).                              У-8/15 

 

- Уредбе о јединственом регистру штета 

 („Службени гласник Републике Српске" број 59/14).               У-13/15 

 

- Одлука о одређивању лабораторија за  

 испитивање узорака узетих у сврху службених 

  контрола хране (“Службени гласник  

 Републике Српске” брoj 49/13).                                                    У-27/15 

 

- Одлука о условима за производњу и стављање 

  у промет сјемена за осјемењавање говеда  

  у Републици Српској број: 04/1-012-2-2101/14 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 87/14).             У-96/14 

 

- Одлука о учешћу општина и градова у приходима од  

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 56/14).                  У-25/15 

 

- Одлука о учешћу општина и градова у приходима од  

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода 

 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 56/14 и 41/15).       У-25/15 

 

-  Одлука Владе Републике Српске  

 број: 04/1-012-2-2048/15 од 17. септембра 2015. године  

(„Службени гласник Републике Српске“ број 79/15).                У-63/15 

 

- Одлука о висини накнаде за финансирање система  

противградне заштите у Републици Српској  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 16/10,  

61/11, 47/13 и 24/14)                                                                      У-18/15 
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МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

 

 

- Правилник о условима и начину остваривања 

  новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 

  села („Службени гласник Републике  

  Српске“ бр. 60/14, 87/14 и 101/14).                                              У-98/14 

 

- Правилник о условима и начину остваривања  

  новчаних подстицаја за развој пољопривреде и  

  села („Службени гласник Републике Српске“ број 18/12).        У-98/14   

 

- Правилник о условима и начину 

  остваривања новчаних подстицаја за 

  развој пољопривреде и села („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 19/13).                                                     У-98/14 

 

- Правилник о условима за издавање и одузимање  

  лиценци учесника у грађењу („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 70/13).                                                    У-103/14 

 

- Правилник о унутрашњем судском пословању 

 (“Службени гласник Републике Српске“ број 9/14).                   У-101/14  

 

- Правилник о утврђивању процента војног 

  инвалидитета («Службени гласник Републике  

 Српске» бр. 100/12 и 116/12).                                                         У-29/15 

 

- Правилник о измјенама Правилника о  

 утврђивању процента војног инвалидитета 

 ("Службени гласник Републике Српске" број 32/14).                   У-29/15   

 

- Правилник о обављању приправничког 

 стажа у области социјалне заштите („Службени 

 гласник Републике Српске" број 66/15).                                        У-42/16 

 

- Правилник о условима за издавање и одузимање 

  лиценци учесника у грађењу („Службени гласник  

 Републике Српске“ број  70/13 и 24/15).                                       У-24/15 

 

- Правилник о допуни Правилника 

 о декларисању хране („Службени гласник 

Републике Српске“ број 47/15).                                                      У-42/15 

 

- Правилник о здравственој исправности 

 воде за пиће („Службени гласник  

Републике Српске“ број 75/15).                                                      У-56/15 

 

- Правилник о финансирању основних школа 

 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 5/09).                   У-88/14 
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- Рјешењe Министарства за просторно уређење, 

 грађевинарство и екологију број: 15.03-362-28/14 

 од 28. марта 2014. године.                                                             У-57/14       

 

- Рјешење Министарства рада и борачко-инвалидске 

  заштите Одјељење за управне послове Билећа, 

  број: 03/4-568-225/12 од 26. јуна 2013. године.                           У-85/14 

 

 

ОПШТИНА – ГРАД 

 

- Правилник о унутрашњој оргаизацији  

и систематизацији радних мјеста Јавне 

 установе “Центар за културу, спорт и 

 информисање“ Котор Варош, (“Службени гласник  

општине Котор Варош” број 10/15).                                           У-52/15 

 

- Правилник о општим и техничким условима 

  испоруке топлотне енергије (“Службени гласник 

  Општине Челинац” број 01/13).                                                  У-2/15 

 

- Правилник о условима коришћења службених  

 и приватних возила и мобилних телефона  

 приликом обављања службених послова у 

 Општинској административној служби 

 Дервента (“Службени гласник општине 

 Дервента” бр. 10/06 и 15/06).                                                       У-22/15 

 

- Статут Општине Језеро 

 („Службени гласник Општине Језеро“ број 9/14).                     У-11/15   

 

- Одлука о доношењу Плана парцелације за изградњу 

  обилазнице ‒  измјештања дијела трасе магистралног  

  пута М14 (Костајница ‒ Козарска Дубица) кроз  

  Републику Српску, општина Костајница („Службени 

  гласник општине Костајница“ број 5/14).                                  У-79/14 

 

- Одлука о усвајању измјене дијела 

  Регулационог плана „Филип Вишњић“ у 

  Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13).  У-57/14       

 

- Одлука о ослобађању дијела пореза на 

   непокретности на подручју општине Прњавор 

   у 2014. години, број: 01-022-126/14 од 

   15. јула 2014. године („Службени гласник 

   Општине Прњавор“ број 17/14).                                                У-108/14 

 

 - Одлука о усвајању измјена и допуна 

   Регулационог плана градског насеља  
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   Шековићи број:01-022-117/14 од 19. новембра  

   2014. године („Службени гласник 

   Општине Шековићи“ број 11/14).                                              У-110/14 

 

  - Одлука о уређењу простора и  

  грађевинском земљишту („Службени гласник 

  Града Бијељина“ број 11/14).                                                      У-68/15 

 

- Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама 

 („Службени гласник Града Бијељина“ број 5/14)                      У-16/15  

 

- Одлука о привременом финансирању Општине 

 Кнежево за период јануар ‒ март 2015. године 

 („Службени гласник Општине Кнежево“ број 14/14).              У-35/15 

 

- Одлука о привременом финансирању Општине  

 Кнежево за период април ‒ јуни 2015. године („Службени 

 гласник Општине Кнежево“ број 1/15).                                      У-35/15 

 

- Одлука о комуналној накнади ("Службени гласник  

  Града Бања Лука" број 5/13).                                                      У-58/15 

 

- Одлука о доношењу измјене Урбанистичког  

пројекта градског дијела града Угљевика  

број: 01-363-15/15 („Службени билтен  

општине Угљевик“ број 9/15).                                                       У-60/15 

 

- Одлука о прихватању кредитних  

средстава Свјетске банке – Међународне  

асоцијације за развој по Пројекту хитног 

 опоравка од поплава, број 01-013-210/15 („Службени 

 гласник Општине Костајница“ број 12/15).                               У-69/15 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  

"Луг 3" у Теслићу ("Службени гласник  

Општине Теслић" број 8/14).                                                         У-2/16 

 

- Одлука о јавном водоводу  

(“Службени гласник Општине Челинац” број 6/12).                 У-71/15 

 

- Одлука о измјени Одлуке о јавном водоводу 

(“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15).                 У-71/15 

 

- Одлука о давању сагласности на повећање 

 цијена водеи канализације 

 (“Службени гласник Општине Челинац” број 4/15).                 У-71/15 

 

- Закључак Одјељења за борачко-инвалидску 

  заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09  

  од 17. маја 2012. године.                                                               У-85/14 
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 - Закључак Одјељења за борачко-инвалидску 

  заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09  

  од 25. маја 2012. године                                                                У-85/14 

 

- Рјешење Одјељења за борачко-инвалидску  

  заштиту општине Лакташи број: 03-568-80/04  

  од 2. марта 2004. године.                                                             У-85/14 

 

- Рјешење Одјељења за борачко-инвалидску 

  заштиту општине Лакташи број: 03-568-309/09 

  од 8. октобра 2009. године.                                                         У-85/14 

 

- Рјешењe Републичког урбанистичко-грађевинског 

   инспектора број: 24.090/362-163-92-4/13 од 

  18. децембра 2013. године.                                                           У-57/14       

 

 

  АКТИ ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

- Правилник о начину оснивања и одржавања  

 катастра непокретности Републике Српске  

 („Службени гласник Републике 

  Српске“ бр. 11/14, 25/14 и 31/15).                                                 У-50/1 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и  

  систематизацији радних мјеста Јавне здравствене 

  установе „Апотека Фоча“ Фоча, број 01.123/10  

  од 3. октобра 2010. године.                                                          У-41/15 

 

- Правилник о праву на медицинска 

 средства („Службени  гласник Републике Српске“  

 бр. 114/12, 59/14, 94/14 и 100/14).                                                  У-51/15 

 

- Правилник о коришћењу здравствене заштите 

  изван Републике Српске („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 68/11).                                                    У-87/14 

 

- Одлука о заједничким условима за осигурање  

  од одговорности за моторна возила у 

  Републици Српској („Службени гласник  

  Републике Српске“ број 115/13).                                                 У-93/14 

                 

- Одлука о начину обрачуна, висини годишње 

  чланарине, роковима и начину уплате  

  број 01-105-4/14 („Службени гласник 

  Републике Српске“ број 12/14).                                                    У-90/14 
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РАДНИ ОДНОСИ  

 

- Колективни уговор за Жељезнице Републике  

Српске а.д. Добој, број: 28 895/07 од  

18. октобра 2007. године.                                                               У-20/15 

 

- Прве измјене и допуне Колективног 

 уговора за Жељезнице Републике Српске а.д. Добој, 

 од 28. децембра 2007. године.                                                        У-20/15 

 

- Правилник о платама и накнадама запослених  

  радника у Центру за социјални рад Ново 

  Горажде – Устипрача број: 01-53-530-75/08 

  од 16. јуна 2008. године..                                                               У-59/15 

 

- Правилник о процедури и критеријумима 

  пријема радника у радни однос у основној школи  

 („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14).              У-83/14   

 

- Правилник о процедури и критеријумима пријема 

  радника у радни однос у основној школи („Службени  

  гласник Републике Српске“ број 70/13).                                      У-83/14 

 

- Правилник о критеријумима и процедури  

  пријема радника у радни однос у средњој школи 

  („Службени гласник Републике Српске“ број 102/14).              У-85/15          

 

- Правилник о процедури и критеријумима пријема  

  радника у радни однос у основној школи („Службени 

   гласник Републике Српске“ број 102/14).                                   У-85/15 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  

  радних мјеста Општинске управе Општине Костајница  

  („Службени гласник Општине Костајница“ број 1/15).          У-6/15 

 

- Правилник о раду, унутрашњој организацији и  

 систематизацији радних мјеста број 2062/14 од 2 

 6. децембра 2014. године, који је донио Управни  

 одбор Јавне установе "Дом пензионера" Бања Лука.                 У-19/15 

 

- Правилник о унутрашњој организацији и  

  систематизацији радних мјеста у Јавној  

  установи Дјечији вртић "Лариса Шугић" 

  Котор Варош, („Службени гласник Општине  

  Котор Варош“ број 10/15).                                                          У-53/15   

 

 - Правилник о утврђивању сложености пословаи радних 

 задатака и одређивању коефицијенатаза обрачун плата 

 радника Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“  

Фоча, број: 01-62/14 од 08. августа 2014. године                       У-32/15      
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СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 

 

- Сукоб надлежности између Дирекције  

  за приватизацију Републике Српске и  

  Инвестиционо-развојне банке Републике Српске 

  а.д. Бања Лука, с једне стране, и Окружног 

  суда и Основног суда у Бијељини, с друге стране.                     У-33/15 

                         

 

 

 

 

 


