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Одлука
Број: У-86/16 oд 12. јула 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 69/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 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 12. јула 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
О Д Л У К У

          
Утврђује се да члан 35. ст. 2. и 3. Посебног колек-

тивног уговора за запослене у области здравства (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 72/16 и 111/16) није у 
сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 
платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 11/09 и116/16). 

     
О б р а з л о ж е њ е

Александра Вуковић из Требиња дала је Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за  покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости члана 35. став 
1. тач. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у 
области здравства (“Службени гласник Републике Српске” 
број 72/16) (у даљем тексту: Посебни колективни уговор), 
што у основи представља ст. 2. и 3. члана 35. Иницијатива-
ма Лазара Лазовића из Невесиња и Саше Јовичића из Српца  
такође је оспорена уставност и законитост истих одредаба 
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Посебног колективног уговора. У свим иницијативaма су на-
ведени исти разлози оспоравања уставности и законитости  
члана 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора, односно 
несагласност ових одредаба са Законом о платама запосле-
них лица у јавним установама у области здравства Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 11/09). 
Због наведене несагласности са Законом, даваоци иниција-
тива сматрају да оспорене  одредбе нису у сагласности ни 
са чланом 108. став 2. Устава и предлажу да Суд покрене по-
ступак за оцјену уставности и законитости члана 35. ст. 2. и 
3. Посебног колективног уговора, те да, по проведеном по-
ступку, утврди да ова одредба није у сагласности са Уставом 
и Законом о платама запослених лица у јавним установама у 
области здравства Републике Српске. 

Рјешењем Уставног суда број: У-86/16 од 22. фебруара 
2017. године и Рјешењем број: У-86/16 од 30. маја 2017. го-
дине, иницијативе број: У-9/17 и број: У-44/17,  припојене су 
првоприспјелој иницијативи број: У-86/16 и одлучено је да 
се води јединствен поступак.

У одговорима, идентичног садржаја, које су на наводе 
из иницијативе број: У- 86/16 Уставном суду Републике Срп-
ске доставили Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске и Савез синдиката Републике Српске, од-
носно Синдикат здравства и социјалне заштите Републике 
Српске, поред осталог, наведено је да се давалац иницијати-
ве погрешно позива на чињеницу да стране потписнице уго-
вора нису могле уговорити право на накнаду плате изабра-
ном предсједнику репрезентативног синдиката код послода-
вца, јер је правни основ за доношење Посебног колективног 
уговора није само Закон о платама запослених лица у јавним 
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установама у области здравства Републике Српске, већ пр-
венствено члан 240. Закона о раду, којим је  у члану 9. став 
2. прописана могућност утврђивања и других права радника. 
Напомињу, такође да је Посебни колективни уговор обаве-
зан за све стране потписнице, те да нема ни један разлог да 
обје стране одреде услове које су прихватили да испуне један 
према другом, а што је, како наводе, регулисано одредбом 
»услови за рад синдиката». Поред тога истичу да је сврха 
колективног преговарања и колективних уговора регулисање 
и оних права која нису прописана другим законима, а нису 
на штету било којег учесника у колективном преговарању, 
те сматрају да Суд, на основу свега наведеног треба  одбити 
иницијативу као неосновану, јер би свако друго рјешење ути-
цало на слободу синдикалног организовања.

 Посебни колективни уговор за запослене у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 72/16 и 111/16) закључили су Синдикат здрав-
ства и социјалне заштите Републике Српске и Министарство 
здравља и социјалне заштите Републике Српске на основу 
члана 240. став 3. Закона о раду Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске” број 1/16) и чл. 34. и 35. Зако-
на о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 11/09).

Оспореним одредбама члана 35. Посебног колекти-
вног уговора прописано је да послодавац обезбјеђује репре-
зентативном синдикату следеће услове за његово дјеловање: 
накнаду плате у висини од 15% предсједнику репрезентати-
вног синдиката код послодавца до 100 радника, односно за 
сваких наредних 100 радника још по 2,5% на основну плату 
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(став 2) и накнаду од 25% на основну плату за професионал-
но обављање функције предсједника репрезентативног син-
диката гдје је број запослених преко 500 радника, о чему се 
закључује посебан уговор (став 3).

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
оспорених одредаба предметног општег акта, Суд је, прије 
свега, имао у виду да се  Уставом Републике Српске  сваком 
гарантује право на рад и слободу рада и право на зараду, у 
складу са законом и колективним уговором ( члан 39. ст. 1. 
и 5.), те да се  јемчи слобода синдикалног организовања и 
дјеловања (члан 41).  

Законом о раду (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 1/16) уређују се радни односи, права, обавезе и 
одговорности из радног односа и други односи по основу 
рада у Републици Српској, ако посебним законима није дру-
гачије одређено, и прописује да је радни однос, однос између 
послодавца и радника и да се заснива закључивањем уговора 
о раду, одлуком о пријему, одлуком о избору и именовању, 
и другим правним основом уређеним посебним законом, да 
права из радног односа настају даном када радник ступи на 
рад по једном од правних основа из става 2. овог члана и да 
се права, обавезе и одговорности  из радног односа уређују 
и колективним уговором, а правилником о раду и уговором о 
раду само када је то овим законом одређено (члан 1). Такође, 
овим законом је прописано да колективни уговор, правил-
ник о раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе којим 
се раднику дају мања права или утврђују неповољнији ус-
лови рада од права и услова који су утврђени законом и да 
се колективним уговором, правилником о раду и уговором о 
раду, могу утврдити друга, или прописати  повољнија права 
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и повољнији услови рада од оних утврђених овим законом, 
осим ако то законом није изричито забрањено (члан 9), те да 
се колективним уговором, у складу са законом и другим про-
писом, уређују права, обавезе и одговорности из радног од-
носа, поступак измјена и допуна колективног уговора, међу-
собни односи учесника колективних уговора и друга питања 
од значаја за уређивање односа између радника и послодава-
ца (члан 238. став 1).

Поред овога, Суд је имао у виду Закон о платама за-
послених лица у јавним установама у области здравства 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/09 и 116/16), који, као lex specialis, прописује начин 
утврђивања плата запослених лица у јавним установама у 
области здравства Републике Српске (члан 1. став 1). Наи-
ме, овим законом прописано је: да се плате запослених лица 
из члана 1. став 1. овог закона састоје од основне плате за 
редовни рад увећане за накнаду за минули рад, пореза и до-
приноса који се уплаћују на плате (члан 2); да запослени из 
члана 1. овог закона имају право на накнаду плате у пуном 
износу за вријеме коришћења годишњег одмора, плаћеног 
одсуства, републичких празника и других дана када се по 
закону не ради, те привремене спријечености за рад због по-
вреде на раду или професионалне болести (члан 33. став 1), 
те да, према члану 34. овог закона, запослени имају право на 
увећање основне плате за рад ноћу, за рад током републич-
ких празника и других дана када се по закону не ради (став 1. 
тач. а) и б) и да ће се висина увећања основне плате из става 
1. овог члана регулисати Посебним колективним уговором 
(став 2).    

Полазећи од изложеног Суд je, имајући у виду уставно 
и законско уређивање права која се остварују по основу рада, 
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оцијениo да оспорене одредбе члана 35.ст. 2. и 3. Посебног 
колективног уговора нису у сагласности са Законом о плата-
ма запослених лица у јавним установама у области здравства 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/09 и 116/16). Наиме, из наведених одредаба Закона 
о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске, којим су прописани случајеви у 
којим  запослена лица у јавним установама у области здрав-
ства имају право на накнаду плате као и на увећање плате, 
као и из наведених одредаба Закона о раду, којим је прописа-
но да колективни уговор не може да садржи одредбе којим се 
раднику дају мања права или утврђују неповољнији услови 
рада од права и услова који су утврђени законом, те да се 
могу утврдити повољнија права и повољнији услови рада од 
оних утврђених овим законом, по оцјени Суда, произлази да 
се утврђивање колективним уговором повољнијих права од 
права утврђених законом односи искључиво на могућност 
давања већег обима права у оквиру законом утврђених пра-
ва, а не, као у конкретном случају, прописивање новог права 
на накнаду плате, ван оквира законом утврђених права, што 
произлази из садржаја оспорених одредаба.

С обзиром на наведене законске одредбе, те уставно 
начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике 
Српске, којим је утврђено да прописи и други општи акти 
морају бити у сагласности са законом, Суд је оцијенио да ос-
порене одредбе предметног колективног уговора нису у са-
гласности са Уставом и Законом о платама запослених лица 
у јавним установама у области здравства Републике Српске. 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/09 и 116/16).

 
Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 
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поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 
став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом 
предмету одлучио без доношења рјешења о покретању по-
ступка.

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

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

Број: У-86/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
12. јул 2017. године                              УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман

Будући да је оспореном одредбом колективног 
уговора прописано ново право на накнаду плате, ван 
оквира законом утврђених права, истом одредбом је 
повријеђено уставно начело законитости.
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Рјешење
Број: У-95/16 oд 12. јула 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 69/17

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 
доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дије-
ла града Угљевика број: 01-363-34/12 (“Службени билтен 
Општине Угљевик”, број 6/12).

О б р а з л о ж е њ е

Саво Томић из Угљевика дао је Уставном суду Репу-
блике Српске иницијативу  за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности и законитости Одлуке о доношењу измјене 
Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика 
број: 01-363-34/12 (“Службени билтен Општине Угљевик”, 
број 6/12), коју је Скупштина Општине Угљевик донијела на 
сједници одржаној 3. јула 2012. године. Давалац иницијати-
ве оспорава поступак доношења ове одлуке са становишта 
одредби члана 31. ст. 2. и  3,  члана 33. ст. 1. и 3, члана 34. 
став 4, члана 37. став 2, члана 38. став 1, чланова 39. и 43. ст. 
2. и  3, те члана 48.  Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Имајући 
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у виду да Скупштина Општине Угљевик није донијела оспо-
рени акт  на начин и по поступку који је прописан Законом о 
уређењу простора и грађењу који је био на снази у вријеме 
његовог доношења давалац иницијативе предлаже да Суд ут-
врди да оспорена одлука није у сагласности са Уставом Репу-
блике Српске и законом. 

У одговору Скупштине Општине Угљевик се, између 
осталог, наводи да се изради измјене оспореног урбанистичког 
пројекта приступило на основу Одлуке о приступању изради  
измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угље-
вика  број: 01-363-8/11 (“Службени билтен Општине Угље-
вик” број 3/11), као и да је носилац израде плана ЈП “Завод за 
урбанизам и пројектовање” д.о.о Бијељина израдио нацрт пла-
на који је достављен релевантним органима и организацијама, 
те прибавио потребна мишљења. Након тога је, како се даље 
наводи, Скупштина Општине Угљевик донијела Одлуку о ут-
врђивању Нацрта измјене Урбанистичког пројекта градског 
дијела града Угљевика број: 01-363-19/12, која је објављена у 
“Службеном билтену Општине Угљевик”  број 2/12, а Нацрт 
документа  изложен на јавни увид. У току трајања јавног увида 
нису, према наводима из одговора, достављене примједбе те, 
због наведеног, стручна расправа о Нацрту није ни одржана, 
па је, по завршеном јавном увиду Приједлог измјене Урбанис-
тичког пројекта градског дијела града Угљевика, Скупштина 
Општине усвојила оспореном одлуком. 

Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта 
градског дијела града Угљевика број: 01-363-34/12 (“Служ-
бени билтен Општине Угљевик” број 6/12) донесена је на ос-
нову члана 41. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), члана 
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30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. Статута 
Општине Угљевик (“Службени билтен Општине Угљевик” 
бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09 и 4/12). Овом одлуком, коју је ус-
војила Скупштина Општине Угљевик на сједници одржаној 
3. јула 2012. године, утврђено је: да се доноси измјена Урба-
нистичког пројекта градског дијела града Угљевика за пар-
целу означену као к.ч. број 12/2, израђену од стране “Завода 
за урбанизам и пројектовање” д.о.о Бијељина у мјесецу јуну 
2012. године  (члан 1),  да  се план састоји од  текстуалног 
и графичког дијела (члан 2), да је саставни дио ове одлуке 
измјена Урбанистичког пројекта која се налази у прилогу 
одлуке (члан 3), да је за спровођење ове одлуке надлежно 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општине Угљевик (члан 4), као и  да ова одлука сту-
па на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
билтену Општине Угљевик (члан 5).

У поступку разматрања навода из иницијативе којима 
је оспорена законитост поступка доношења оспорене одлу-
ке, Суд је утврдио да је Закон о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), који је у 
преамбули оспореног акта наведен као правни основ за ње-
гово доношење, престао да важи ступањем на снагу Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13 и 106/15). Наиме, чланом 190. сада важећег 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15) предвиђен је правни 
континуитет у погледу примјене спроведбених докумената 
просторног уређења који су били на снази у вријеме сту-
пања на снагу овог закона, уз услов њихове сагласности са, у 
међувремену донесеним, документима просторног уређења 
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вишег реда и до доношења нових у складу са важећим зако-
ном. Међутим, овај закон није предвидио обавезу усклађи-
вања поступка доношења спроведбених докумената са тим 
законом, због чега је Суд  оцијенио да је, и поред тога што је 
правни основ за будућу примјену оспорене одлуке садржан у 
важећем закону, оцјењивање поступка њеног доношења мо-
гуће само у односу на Закон који је важио у вријеме усвајања 
Одлуке. 

Имајући у виду да је Закон о уређењу простора („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 55/10), који је назначен 
као правни основ за доношење оспорене одлуке престао да 
важи, односно да више није дио правног поретка Републике 
Српске, Суд је, на основу члана 37. став. 1. тачка д) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр 104/11 и 92/12), утврдио да не постоје про-
цесне претпоставке за оцјену законитости поступка доно-
шења Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта 
градског дијела града Угљевика број: 01-363-34/12 (“Служ-
бени билтен Општине Угљевик” број 6/12).

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

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

Број: У-95/16                                          ПРЕДСЈЕДНИК
12. јул  2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                              Мр Џерард Селман
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Уставни суд неће прихватити иницијативу за 
покретање поступка за оцјењивање уставности и 
законитости оспореног подзаконског општег акта 
чији је правни основ престао да важи, јер не постоје 
процесне претпоставке за оцјену законитости по-
ступка његовог доношења.
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Рјешење
Број: У-51/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 61. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 25. октобра 2017. године,  д о н и о  ј е 

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

ности члана 14. Закона о измјенама и допунама Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске” брoj 103/15). 

     
О б р а з л о ж е њ е

Достa Бараковић из Градишке дала је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности члана 14. Закона о измјенама и 
допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске” брoj 103/15). У ини-
цијативи је наведено да је оспорена одредба овог закона у 
супротности са чланом 5. став 1. алинеја 1, чланом 10, чла-
ном 39. став 1. и чланом 48. став 1. Устава Републике Срп-
ске, те да је наведеном одредбом повријеђено право на мир-
но уживање имовине грађана које је гарантовано чланом 1. 
Протокола број 1 уз Конвенцију за заштиту људских права 
и слобода. Поред наведеног, давалац иницијативе сматра да 
је оспорена законска одредба неуставна и због тога што се 
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прописивањем као у овој одредби нарушава суштина права 
на  породичну пензију као имовинског права, које спада у 
стечена права под законом прописаним условима, због чега 
се, како је наведено,  коришћење овог права не може дово-
дити у питање, нити у везу са функционисањем институција 
из области пензијског осигурања у цјелини. Такође, сматра 
да се повреда одредбе члана 10. Устава састоји у томе што 
су доношењем оспорене одредбе, односно изузимањем од 
обустављања исплате пензије једној категорији корисника 
пензије, остали корисници пензије стављени у повољнији 
положај, давалац иницијативе посебно истиче да је оспоре-
на одредба члана 14. Закона о измјенама и допунама Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању идентична одредби 
члана 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске” брoj 134/11) коју је 
Уставни суд Републике Српске, Одлуком број        У-38/12 
од 30. октобра 2013. године, прогласио неуставном, и која је, 
како је наведено,  и флексибилнија од нове одредбе.

У одговору који је на наводе из иницијативе доставила 
Народна скупштина Републике Српске наглашава се, прије 
свега, да иницијативу сматрају непотпуном, а наводе  ини-
цијативе неоснованим, те да оспорено законско рјешење 
није у супротности са чланом 10. Устава. Сматрају да  је цје-
лисходна процјена законодавца основни разлог оваквог рје-
шења и наводе да је оспореном законском одредбом реали-
зована Одлука Уставног суда Републике Српске број У-38/12 
од 30. октобра 2013. године, (“Службени гласник Републике 
Српске” брoj 96/13), односно да је било неопходно извршити 
измјене члана 141. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању чији став 1. је наведеном одлуком Суда проглашен 
неуставним, на начин да се прецизира да корисник пензије 
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не може бити осигураник у добровољном осигурању и да 
се, право на пензију, без обзира на врсту, обезбјеђује након 
престанка осигурања. Уз то, напомињу да из одредби Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању произлази да су сви 
чланови породице којима је Законом омогућено остваривања 
права на породичну пензију, директно или индиректно веза-
ни за приходе које је остваривао умрли и који их је издржа-
вао, односно чланови породице којима је Законом омогућено 
остваривања права на породичну пензију, а нису у могућ-
ности да остварују приходе за самосталну егзистенцију. Та-
кође, у вези стим, наглашавају да уколико неко од корисника 
породичне пензије стекне статус осигураника, да то значи да 
остварује приход и не може се сматрати издржаваним лицем, 
због чега и  нема основа за исплату пензије у периоду док 
остварује приход, те да обустава од исплате пензије за наве-
деног осигураника не значи и обуставу исплате осталим чла-
новима породице који испуњавају услове за коришћење пен-
зије. С обзиром на то да сматрају да из наведеног произлази 
да  је оспорена законска одредба у сагласности са чланом 
5. алинеја 1. Устава и да је у складу са међународним стан-
дардима и суштином права на породичну пензију, да није у 
несагласноати ни са чланом 10, чланом 39. став 1. и чланом 
48. став 1. Устава Републике, те да незадовољство одређеним 
законским рјешењима може бити само предмет законодавне 
процедуре, предлажу да Уставни суд не прихвати дату ини-
цијативу.

Оспореним чланом 14. Закона о измјенама и допунама 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени 
гласник Републике Српске” брoj 103/15) прописано је да се 
члан 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 134/11 и 82/13) 
мијења и гласи: «Ако неко од корисника породичне пензије 
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стекне статус осигураника, исплата пензије том кориснику 
обуставља се за период трајања осигурања, а преосталим ко-
рисницима одређује се нови износ пензије».

У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 
14. Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању Суд је имао у виду да је Уставом 
Републике Српске утврђено да Република уређује и обез-
бјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских 
права и слобода, радне односе, социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите, као и друге односе од интереса за 
Републику, у складу са Уставом (тачке 5, 12. и 18. Амандмана 
XXXII на Устав Републике Српске, којим је мијењан члан 68. 
Устава). 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама члана 5. 
став 1. алинеја 1, члана 10, члана 39. став 1. и члана 48. став 
1. Устава Републике Српске, у односу на које давалац ини-
цијативе оспорева члан 14. Закона о измјенама и допунама 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да 
се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 
гарантовању и заштити људских слобода и права у складу 
са међународним стандардима, да су грађани равноправни 
у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред зако-
ном и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, 
језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 
поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политич-
ко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично 
својство, да свако има право на рад и слободу рада, и да се 
права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни 
ограничити. 

Поред тога, Суд је утврдио да је Законом о пензијском 



415

и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 134/11, 82/13 и 103/15), на начелима узајамности 
и солидарности, установљено обавезно и добровољно пен-
зијско и инвалидско осигурање, као и услови за остваривање 
права по основу овог осигурања. Наиме, чланом 2. Закона 
о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано је 
да се обавезним и добровољним осигурањем, на начелима 
узајамности и солидарности, осигураницима обезбјеђују 
права у случају старости и инвалидности, а у случају смр-
ти осигураника, односно корисника пензије право се обез-
бјеђује члановима њихових породица, док, према члану 3. 
став 2. овог закона, обим права из пензијског и инвалидског 
осигурања зависи од дужине пензијског стажа осигураника 
и висине плата и основица осигурања на које је плаћен до-
принос за пензијско и инвалидско осигурање. 

Суд је утврдио да је законодавац, на основу наведених 
гаранција и уставних овлашћења, у оквиру регулисања пи-
тања која се односе на  исплате пензија, оспореним чланом 14. 
Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инва-
лидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске” 
брoj 103/15) прописао да ће се кориснику породичне пензије 
који стекне статус осигураника, исплата пензије обуставити 
за период трајања осигурања, а преосталим корисницима да 
ће се одредити нови износ пензије. Наиме, имајући у виду 
да право на породичну пензију представља изведено право 
које припада члановима породице осигураника, односно ко-
рисника и да се оспореном законском одредбом кориснику 
породичне пензије који стекне статус осигураника исплата 
пензије не одузима, већ привремено обуставља и наставља 
по престанку осигурања, Суд је оцијенио да оспорено про-
писивање није у супротности са начелом из члана 5. став 1. 



416

алинеја 1. члана 48. став 1. Устава Републике Српске.  По-
ред тога, Суд је оцијенио и да се прописивањем да ће се у 
наведеном случају преосталим корисницима одредити нови 
износ пензије, такође не повређују наведена уставна начела. 
На овај начин се не доводи у питање ни уставни принцип о 
забрани дискриминације из члана 10. Устава, као ни основно 
право на мирно уживање имовине грађана гарантовано чла-
ном 1. Протокола број 1 уз Европску ковенцију за заштиту 
људских права и основних слобода. Наиме, основни смисао 
породичне пензије је обезбјеђивање материјалне сигурнос-
ти њених корисника, па због тога овакво прописивање има 
објективно и разумно оправдање и донесено је у границама 
уставних овлашћења законодавца.    

        
Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

    
 На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

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

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

 
Број: У-51/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман
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Имајући у виду да право на породичну пензију 
представља изведено право које припада чланови-
ма породице осигураника и да се оспореном закон-
ском одредбом кориснику породичне пензије који 
стекне статус осигураника исплата пензије не 
одузима, већ привремено обуставља и наставља по 
престанку осигурања, оспорено прописивање није у 
супротности са уставним начелом о гарантовању и 
заштити људских права и основних слобода у скла-
ду са међународним стандардима који се не могу 
одузети ни ограничити.





419

Рјешење
Број: У-52/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

Уставни суд Рпублике Српске , на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г), члана 
40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном 
суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. октобра 
2017. године, д о н и о   ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 32. став 1, члана 33. ст. 1. и 2, члана 48. ст. 
3. и 4, члана 53. ст. 2. и 3. и члана 61. ст. 3. и 4. Закона о 
адвокатури (“Службени гласник Републике Српске” број 
80/15), члана 123, члана 126, члана 127, члана 147. ст. 3. и 
4, члана 157. ст. 2, 3. и 4. и члана 167. ст. 3. и 4. Статута 
Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 34/16), Одјељка 3, Пододјељак 3.1. 
став 2. тачка в) и Одјељка 3, Пододјељак 3.2. став 1. тач-
ка ђ) Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
34/16).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 27. Закона о адвока-
тури (“Службени гласник Републике Српске” број 80/15). 
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О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду Републике Српске поднесена је од стра-
не др Предрага Бароша из Бањалуке иницијатива за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности члана 32. став 1, 
члана 33, став 2, члана 48. ст. 3. и 4, члана 53. ст. 2. и 3. и 
члана 61. став 3. и 4. Закона о адвокатури (“Службени глас-
ник Републике Српске број 104/11), којима се уређује питање 
форме табле и печата адвоката, заједничке адвокатске канце-
ларије и адвокатског ортачког друштва. Иако је у иниција-
тиви у односу на члан 61. овог закона наведено да се тражи 
оцјена уставности ставова 2. и 3. овог члана, очигледно је 
да се ради о омашки, јер из садржаја иницијативе и навода 
о повреди Устава Републике Српске јасно произлази да се 
оспоравају ставови 3. и 4. члана 61. предметног закона. Нак-
надно, Огњен Ђурић, Дарио Сандић, Младен Баштинац и 
Лазо Радић, сви из Бање Луке, те Мирко Шавија из Градишке 
поднијели су овом суду иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности члана 27, члана 33. став 1, члана 
48. ст. 3. и 4. и члана 61. ст. 3. и 4. Закона о адвокатури Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
80/15), затим члана 123, члана 126, члана 127, члана 147. ст. 
3. и 4, члана 157. ст. 2, 3. и 4. и члана 167. ст. 3. и 4. Статута 
Адвокатске коморе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске“ број 34/16) и одредаба Одјељка 3. По-
додјељак 3.1. став 2. тачка в) и Одјељка 3, Пододјељак 3. 2. 
став 1. тачка ђ) Кодекса етике адвоката Адвокатске коморе 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“ 
број 34/16).

    
Образлажући захтјеве подносиоци иницијатива изно-

се став да оспорене законске и подзаконске норме нису у 
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сагласности са чланом 131. став 1. Устава Републике Срп-
ске, којим је утврђено да је адвокатура самостална и незави-
сна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, те да су 
у супротности са начелом уставности из члана 108. Устава, 
према којем сви закони, статути, други прописи и општи акти 
морају бити у сагласности са Уставом. Поред тога, сматрају да 
је у конкретном случају дошло и до повреде члана 5. алинеја 
1, члана 48. и члана 49. Устава. У вези с тим у иницијативама 
се наводи да је, поред Устава, и чланом 2. Закона о адвокату-
ри прописано да је адвокатура независна, самостална служ-
ба пружања правне помоћи физичким и правним лицима, а 
да се самосталност и независност ове професије остварује 
самосталним и независним обављањем адвокатуре, правом 
странке на слободан избор адвоката, организовањем адвока-
та у Адвокатску комору као самосталну и независну органи-
зацију адвоката у Републици Српској, доношењем општих 
аката Адвокатске коморе, одлучивањем о пријему у адвока-
туру, одговорности адвоката и престанку права на бављење 
адвокатуром, те доношењем статута и других општих аката 
Адвокатске коморе. Поред тога, даваоци иницијатива указују 
и на одредбу члана 83. став 1. Закона о адвокатури којим је 
прописано да је Адвокатска комора самостална и независна 
професионална организација адвоката, основана у складу са 
законом и Статутом Адвокатске коморе, која је надлежна за 
вршење јавних овлашћења и обављање послова од општег 
интереса. Оспореним прописивањем се, по мишљењу ини-
цијатора, без уставног основа ограничава самосталност и 
независност адвоката, јер избор табле и печата адвокатске 
канцеларије једним дијелом представља право адвоката на 
самостално и независно обављање ове професије. Посебно 
се истиче чињеница да сваки поједини адвокат није учество-
вао у избору знака Адвокатске коморе, да је Адвокатска 
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комора професионална организација адвоката као самостал-
них и независних носилаца адвокатске професије, да адво-
кати самостално иступају, за разлику од Адвокатске комо-
ре која дјелује у име адвоката, а да супротно томе, не по-
стоји обавеза адвоката да представљају Комору кроз своје 
самостално и независно иступање. У иницијативи се такође 
указује на то да Адвокатска комора није послодавац адвока-
тима, да адвокатура није јавна служба, те да кроз историју 
није било случајева уређивања садржаја адвокатске табле 
и печата на описани начин, због чега се не може разумјети 
смисао, нити логика оваквог законског рјешења. Иницијато-
ри истичу да се забрана рекламирања адвоката, са чијим се 
ограничењима слажу с обзиром на специфичност адвокатске 
професије, не треба доводити у везу са представљањем ад-
воката, које сматрају дозвољеним у смислу идентификације 
у правном промету. У прилог изнесеним ставовима наводе се 
примјери законских рјешења у региону која не одређују знак 
адвокатске коморе као обавезан дио печата и табле адвоката. 
На основу наведеног даваоци иницијатива изводе закључак 
да је оспореним прописивањем повријеђена самосталност и 
независност адвокатуре као уставне категорије, те предлажу 
да Уставни суд утврди да оспорене одредбе Закона о адво-
катури, Статута Адвокатске коморе Републике Српске и Ко-
декса етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 
нису у сагласности са Уставом. Поред тога, у иницијативи 
коју су поднијели Огњен Ђурић и др. тражи се да Суд обус-
тави извршење радњи које су предузете на основу оспорених 
одредаба предметног закона и подзаконских аката до доно-
шења одлуке Суда о њиховој уставности. 

У одговорима на иницијативе које је доставила На-
родна скупштина Републике Српске наводи се да даваоци 
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иницијатива, усљед личног незадовољства одређеним за-
конским рјешењима у погледу форме табле и печата у ад-
вокатури, неадекватно и произвољно тумаче Устав. Такође 
се  износи став да довођење оспорених законских рјешења 
у везу са одредбама члана 131. став 1. и члана 108. Устава, у 
смислу наводног ограничења самосталности и независнос-
ти адвоката, нема основа. У односу на члан 27. ст. 1, 2. и 
3. овог закона, који је оспорен у једној од иницијатива, На-
родна скупштина сматра да подносиоци иницијативе указују 
на неуставност ових одредаба у смислу њихове међусобне 
повезаности са питањем уставности чланова 33, 48. и 61. ис-
тог закона. Наводи да се према одредбама члана 2. став 1. 
Закона о адвокатури, самосталност и независност адвокату-
ре остварује у два сегмента. Први сегмент је организовање 
самосталне и независне службе у Адвокатску комору, а дру-
ги је пружање правне помоћи физичким и правним лицима, 
што се остварује самосталним и независним обављањем ад-
вокатуре и признавањем права странци на слободан избор 
адвоката, како је то прецизирано одредбама чланова 15.  до 
40. Закона о адвокатури. Надаље, у одговору се истиче да 
адвокати своју самосталност остварују самосталним доно-
шењем одлука о прихватању, начину заступања и престан-
ку заступања странака, а независност путем независног за-
ступања које врше на основу знања и искуства, заснованим 
на увјерењима, позитивном праву, правној науци и пракси. 
Наводи се да је законодавац, доносећи Закон о адвокатури, 
остао у границама Уставом зајемчених овлашћења, руково-
дећи се разлозима цјелисходности. Такође се износи став 
да знак Адвокатске коморе на табли и печату адвоката само 
показује да је адвокат члан Адвокатске коморе Републике 
Српске, дакле, његову припадност једној од комора у Босни 
и Херцеговини. Осим тога, оспореним законским одредбама 
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прописује се да се на табли и печату јасно може видјети да 
ли се ради о адвокату, заједничкој адвокатској канцеларији 
или адвокатском друштву, чим се јасно потврђује садржај и 
истиче посебност сваког облика рада у адвокатури. Законо-
давац је мишљења да оспорене одредбе предметног закона 
значе досљедну примјену члана 5. став 1. тачка 1. Устава, 
те да у конкретном случају нема повреде члана 131. и чла-
на 108. Устава. Коначно, истиче да није у надлежности Суда 
да оцјењује цјелисходност одређених законских рјешења и 
предлаже да Суд не прихвати предметне иницијативе. 

Адвокатска комора Републике Српске, као доносилац 
Статута Адвокатске коморе Републике Српске и Кодекса 
етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, у свом 
одговору указује на идентичност оспорених одредби Ста-
тута и Кодекса са оспореним одредбама Закона о адвокату-
ри. Истиче да предметним нормама Статута и Кодекса нису 
повријеђена начела самосталности и независности адвока-
туре, јер адвокати своју самосталност исказују самосталним 
доношењем одлука о прихватању, начину заступања и прес-
танку заступања странака, а независност  путем  независног 
заступања које врше на основу знања и искуства заснованим 
на  увјерењима, позитивном праву, правној науци и пракси. 
Прописивање облика и садржаја табле адвоката, заједнич-
ке адвокатске канцеларије, адвокатског ортачког друштва и 
адвокатског друштва, како се даље наводи, само потврђује 
и истиче посебност сваког облика рада у адвокатури, као 
и препознатљивост (персоналитет) у оквиру сваког облика 
рада у адвокатури. Адвокатска комора сматра да оспореним 
нормирањем није дошло до повреде члана 108. и члана 131. 
Устава. Указује на то да су питања форме и садржаја адво-
катске табле и печата и забрана рекламирања адвокатске 
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дјелатности Законом о адвокатури уређени у општем инте-
ресу и на основу процјене цјелисходности, сагласно Уставу, 
те да Статут и Кодекс садрже идентичне одредбе као и овај 
закон, па су стога и одредбе Статута и Кодекса које је ус-
војила Адвокатска комора у складу са Уставом. Коначно, за-
кључује да незадовољство постојећим рјешењима у Статуту 
и Кодексу, која су идентична законским рјешењима, а која 
доносилац ових аката такође сматра уставним, не може бити 
предмет оцјене пред Уставним судом, па предлаже да Суд не 
прихвати иницијативу.

Имајући у виду да је посебним иницијативама тражено 
покретање поступка за оцјењивање уставности одредаба За-
кона о адвокатури које се односе на иста правна питања, Суд 
је, у складу с одредбом члана 19. став 1, члана 61. став 1. тач-
ка ђ) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 902/12 ) и члана 9. 
ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 
и 90/14), Рјешењем број У-52/16 од 29. марта 2017. године, 
спојио ове иницијативе ради вођења јединственог поступка, 
припајајући иницијативу која је заведена под бројем У-23/17 
првоприспјелој иницијативи која је евидентирана под бројем 
У- 52/16. 

Оспореним одредбама Закона о адвокатури прописа-
но је: да је забрањено рекламирање адвоката, заједничке ад-
вокатске канцеларије и адвокатског ортачког друштва (члан 
27. став 1); да се забрана из става 1. овог члана на терито-
рији Републике Српске односи и на адвоката и друге облике 
рада и бављења адвокатуром уписане у одговарајуће имени-
ке Адвокатске коморе Федерације БиХ (члан 27. став 2); да 
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се забрана рекламирања и допуштени начин представљања 
адвоката, заједничке адвокатске канцеларије и адвокатског 
ортачког друштва уписаних у одговарајуће именике Адво-
катске коморе ближе уређују Статутом и Кодексом Адво-
катске коморе (члан 27. став 3); да је адвокат дужан да на 
објекту у којем се налази његова адвокатска канцеларија има 
истакнуту таблу са ознаком Адвокатске коморе Републике 
Српске и исписаним текстом садржаја: „АДВОКАТ“ и име 
и презиме адвоката, чији облик и садржај се уређују општим 
актима Адвокатске коморе (члан 32. став 1); да адвокат има 
печат у чијем је средишту знак Адвокатске коморе, а који 
садржи текст: „АДВОКАТ“, име и презиме адвоката и назив 
мјеста у којем је сједиште адвокатске канцеларије, чији об-
лик и садржај се уређују општим актима Адвокатске коморе  
(члан 33. став 1); да је адвокат који је члан заједничке адво-
катске канцеларије или адвокатског ортачког друштва дужан 
да уз печат тих облика организовања рада адвоката посједу-
је и користи печат из става 1. овог члана (члан 33. став 2); 
да заједничка конацеларија мора имати истакнуту таблу на 
којој је знак Адвокатске коморе и исписан текст садржаја: 
“ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА”, њен 
посебан назив, уколико га има, и имена чланова заједничке 
адвокатске канцеларије, у складу са уговором о оснивању, 
Статутом и другим општим актима Адвокатске коморе (члан 
48. став 3.); да заједничка адвокатска канцеларија има пе-
чат у чијем је средишту знак Адвокатске коморе и исписан 
текст садржаја: „ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕ-
ЛАРИЈА“, њен посебан назив, уколико га има, имена члано-
ва заједничке адвокатске канцеларије и назив мјеста у којем 
је сједиште заједничке адвокатске канцеларије, у складу са 
уговором о оснивању, Статутом и другим општим актима 
Адвокатске коморе (члан 48. став 4);  да адвокатско ортачко 



427

друштво мора имати истакнуту таблу са ознаком Адвокатске 
коморе Републике Српске и исписаним текстом:”АДВОКАТ-
СКО ОРТАЧКО ДРУШТВО”, пословним именом друштва и 
да је ортачко друштво (члан 53. став 2), да адвокатско ор-
тачко друштво има печат у чијем је средишту знак Адвокат-
ске коморе Републике Српске, а који садржи текст: “АДВО-
КАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО”, пословно име друштва, 
да је адвокатско ортачко друштво  и назив мјеста у којем је 
сједиште друштва (члан 53. став 3); да адвокатско друштво 
мора имати истакнуту таблу са ознаком Адвокатске коморе и 
исписаним текстом: “адвокатско друштво” и именом друшт-
ва, у складу са уговором о оснивању и Статутом Адвокатске 
коморе (члан 61. став 3); да адвокатско друштво има печат 
у чијем је средишту ознака Адвокатске коморе и исписом 
садржаја “адвокатско друштво”, име друштва и назив мјеста 
у којем је сједиште друштва (члан 61. став  4).

Статут Адвокатске коморе Републике Српске доније-
ла је Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, као 
надлежни орган у оквиру јавног овлашћења Адвокатске ко-
море утврђеног чланом 83. став 1, на основу члана 86. став 1. 
тачка 1. и члана 88. став 2. Закона о адвокатури (“Службени 
гласник Републике Српске” број 80/15). Према оспореним 
одредбама члана 123. Статута забрањено је рекламирање 
адвоката, заједничке адвокатске канцеларије, адвокатског 
ортачког друштва и адвокатског друштва (став 1). Забрана 
рекламирања и допуштени начин представљања адвоката, 
заједничке адвокатске канцеларије, адвокатског ортачког 
друштва и адвокатског друштва уписаних у одговарајуће 
именике Адвокатске коморе Републике Српске ближе се 
уређују Кодексом етике адвоката Адвокатске коморе Репу-
блике Српске (став 2). Према члану 126. Статута адвокат 
је дужан да на објекту у којем се налази његова адвокатска 
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канцеларија има истакнуту таблу са знаком Адвокатске ко-
море Републике Српске и исписаним текстом садржаја: 
“АДВОКАТ” и име и презиме адвоката (став 1). Форма и 
облик табле из става 1. овог члана уређују се општим актом 
Адвокатске коморе Републике Српске (став 2). Чланом 127. 
Статута прописано је да адвокат има печат који је округлог 
облика, вањског габарита отиска круга пречника 40 мм, који 
садржи име и презиме адвоката, које се исписује по вањском 
дијелу круга, и сједиште његове адвокатске канцеларије, које 
се исписује у дну с унутрашње стране круга како би било 
окренуто читаоцу, све исписано фонтом “Georgia” болд 11пт, 
који текст је исписан по вањском дијелу другог круга који је 
оквир знака Адвокатске коморе Републике Српске и у сре-
дини печата је знак Адвокатске коморе Републике Српске ‒ 
симбол параграфа дужег пречника 27 мм, чији је однос вели-
чина ширине и висине 1 : 2. (став 1). Форма и облик печата 
из става 1. овог члана уређују се општим актом Адвокатске 
коморе Републике Српске (став 2). Адвокат је дужан да на 
сваку исправу, допис или поднесак који је сачинио стави свој 
потпис и печат (став 3). Према оспореним одредбама члана 
147. Статута заједничка адвокатска канцеларија мора имати 
истакнуту таблу на којој је знак Адвокатске коморе Републи-
ке Српске и исписан текст садржаја: “ЗАЈЕДНИЧКА АД-
ВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА”, њен посебан назив, уколико 
га има, и имена чланова заједничке адвокатске канцеларије, 
у складу са уговором о оснивању, овим Статутом и другим 
општим актима Адвокатске коморе Републике Српске (став 
3). Заједничка адвокатска канцеларија има печат округлог 
облика, вањског габарита отиска круга пречника 40 мм, садр-
жаја “ЗАЈЕДНИЧКА АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА”, 
њен посебан назив, уколико га има, који се пише с вањске 
стране круга, а сједиште с унутрашње, позиционирано на 
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дно и одвојено средњом тачком с обје стране фонтом 9 пт 
“Georgia” болд, а унутрашњи дио се исписује фонтом 9 пт 
“Georgia” регулар и намијењен је за испис презимена адвока-
та заједничке адвокатске канцеларије, с тим што печат сваког 
адвоката из заједничке адвокатске канцеларије умјесто свих 
презимена садржи само презиме и име адвоката, све исписа-
но између наведеног круга и другог круга који је оквир знака 
Адвокатске коморе Републике Српске, у чијем средишту је 
знак Адвокатске коморе Републике Српске симбол парагра-
фа дужег пречника 20 мм, чији је однос величина ширине 
и висине 1 : 2, а све у складу са општим актом Адвокатске 
коморе Републике Српске којим је уређен изглед и садржај 
печата (став 4). 

Оспореним одредбама члана 157. Статута прописано је 
да адвокатско ортачко друштво мора имати истакнуту таблу 
са знаком Адвокатске коморе Републике Српске и исписа-
ним текстом: „АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО“, 
пословним именом друштва и да је ортачко друштво (став 
2). Адвокатско ортачко друштво има печат округлог обли-
ка, вањског габарита отиска круга пречника 40 мм, садр-
жаја “АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУШТВО”, који текст се 
пише с вањске стране круга, а сједиште с унутрашње стране 
круга, позиционирано на дно и одвојено средњом тачком с 
обје стране фонтом 9 пт “Georgia” болд, а унутрашњи дио 
се исписује фонтом 9 пт “Georgia” регулар и намијењен је за 
његов посебан назив, све исписано између наведеног круга и 
другог круга који је оквир знака Адвокатске коморе Републи-
ке Српске у чијем средишту је знак Адвокатске коморе Репу-
блике Српске, симбол параграфа дужег пречника 20 мм, чији 
је однос величина ширине и висине 1 : 2, а све у складу са 
општим актом Адвокатске коморе Републике Српске којим 
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је уређен изглед и садржај печата (став 3). Форма, облик и 
садржај табле из става 1. овог члана, легитимације из члана 
154. став 2. и печата из става 3. овог члана уређује се општим 
актом Адвокатске коморе Републике Српске (став 4).

Према члану 167. Статута адвокатско друштво мора 
имати истакнуту таблу са знаком Адвокатске коморе Ре-
публике Српске и исписаним текстом: “АДВОКАТСКО 
ДРУШТВО” и именом друштва, у складу са уговором о ос-
нивању и овим статутом (став 3). Адвокатско друштво има 
печат округлог облика, вањског габарита отиска круга преч-
ника 40 мм, садржаја “АДВОКАТСКО ДРУШТВО”, овај 
текст се пише с вањске стране круга, а сједиште с унутрашње 
стране круга, позиционирано на дно и одвојено средњом тач-
ком с обје стране фонтом 9 пт “Georgia” болд, а унутрашњи 
дио се исписује фонтом 9 пт “Georgiа” регулар и намијењен 
је за његов посебан назив, све исписано између наведеног 
круга и другог круга који је оквир знака Адвокатске коморе 
Републике Српске, у чијем средишту је знак Адвокатске ко-
море Републике Српске ‒ симбол параграфа дужег пречника 
20 мм, чији је однос величина ширине и висине 1 : 2, а све у 
складу са општим актом Адвокатске коморе Републике Срп-
ске којим је уређен изглед и садржај печата (став 4). 

Оспорени Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 34/16) усвојила је Скупштина Адвокатске коморе Репу-
блике Српске на основу члана 88. став 2. Закона о адвокатури 
(“Службени гласник Републике Српске” број 80/15). Одјељ-
ком 3. Кодекса уређено је питање недопуштеног прибављања 
странака, а оспореном одредбом Пододјељка 3.1. став 2. тач-
ка в), који се односи на забрану рекламирања, прописано 
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је да ће се сматрати да адвокат крши забрану рекламирања 
посебно у ситуацијама када означава своју канцеларију 
супротно правилима Статута и овог Кодекса. У Пододјељку 
3.2. регулисана је забрана нелојалне конкуренције, а према 
оспореној одредби става 1. тачке ђ) овог пододјељка адво-
кат не смије стицати странке нелојалном конкуренцијом, те 
ће се сматрати да прибјегава нелојалној конкуренцији када 
истиче адвокатску таблу чији облик и садржај није у скла-
ду са Статутом Адвокатске коморе Републике Српске и овим 
кодексом етике. 

Одлуком овог суда број У-35/16 од 26. априла 2017. 
године одбијен је приједлог за утврђивање неуставности, 
између осталог, члана 27. Закона о адвокатури (“Службени 
гласник Републике Српске” број 80/15), јер је Суд утврдио 
да је ова законска норма у сагласности са Уставом Републике 
Српске. Сходно наведеном, Суд је, на основу члана 37. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлу-
чио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности ове одредбе.

Оцјењујући уставност осталих оспорених одредаба 
Закона о адвокатури Суд је имао у виду да је Уставом ут-
врђено да је адвокатура самостална и независна дјелатност 
и служба која пружа правну помоћ, те да се организација и 
рад адвокатуре уређују законом (члан 131. Устава). Поред 
тога, Суд је узео у обзир да се уставно уређење Републике 
темељи на владавини права као једној од највиших устав-
них вриједности (члан 5. алинеја 4. Устава), која се остварује 
примјеном начела сагласности правних прописа са Уставом 
и законом (члан 108. Устава). Ово начело подразумијева да 
закон, други прописи и општи акти морају бити сагласни с 
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Уставом, као и да  прописи и други општи акти  морају  бити 
у  сагласности са законом. Поред одредаба Устава на које се 
указује иницијативом, Суд је имао у виду и члан 68. Устава, 
који је замијењен Амандманом XXXII, према коме је једна од 
основних надлежности Републике да уређује и обезбјеђује 
уставни поредак (тачка 1), чији дио је адвокатура као Уста-
вом утврђена категорија, затим да обезбјеђује уставност и за-
конитост (тачка 4), те да уређује правни положај предузећа и 
других организација, њихових удружења и комора (тачка 6.). 

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Зако-
ном о адвокатури су уређени адвокатска служба, услови за 
бављење адвокатуром, облици рада адвоката, права, обавезе 
и одговорности адвоката, адвокатских стручних сарадника 
за правне послове и адвокатских приправника, као и орга-
низација и рад Адвокатске коморе Републике Српске. Тако 
је чланом 2. овог закона прописано да је адвокатура незави-
сна, самостална служба пружања правне помоћи физичким 
и правним лицима, а да се самосталност и независност ост-
варује 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 прије-
му у адвокатуру, одговорности адвоката и престанку права 
на бављење адвокатуром и доношењем  статута и других 
општих аката  Адвокатске коморе. Према члану 4. став 1. 
тачка 1) истог закона, адвокат је лице које је уписано у име-
ник адвоката Адвокатске коморе, које је положило заклетву и 
бави се адвокатуром, док је чланом 5. прописано да се право 
на бављење адвокатуром стиче уписом у именик адвоката и 
полагањем адвокатске заклетве, а поступак за остваривање 
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права на бављење адвокатуром покреће се захтјевом канди-
дата за упис у именик адвоката, који се подноси Адвокат-
ској комори. Поред тога, овим законом је прописано да је 
Адвокатска комора самостална и независна професионална 
организаиција адвоката, основана у складу са законом и Ста-
тутом Адвокатске коморе, која је надлежна за вршење јав-
них овлашћења и обављање послова од општег интереса, у 
складу са овим законом и Статутом Адвокатске коморе (83. 
став 1), да Адвокатска комора доноси статут и друга општа 
акта ове коморе (члан 86. тачка 1), да Скупштину Адвокатске 
коморе чине делегати који се бирају на начин и у поступку 
који је прописан Статутом, да Скупштина ове коморе доно-
си статут и друге опште акте Адвокатске коморе прописане 
законом и Статутом Адвокатске коморе (члан 88. ст. 1. и 2), 
те да су општи акти адвокатске коморе Статут и Кодекс про-
фесионалне етике адвоката Адвокатске коморе (члан 93. тач. 
1) и 2)). 

     
Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да оспоре-

ним одредбама члана 32. став 1, члана 33. ст. 1. и 2, члана 
48. ст. 3. и 4, члана 53. ст. 2. и 3. и члана 61. ст. 3. и 4. Зако-
на о адвокатури, којима је прописана форма и садржај табле 
и печата адвоката, није нарушен принцип самосталности и 
независности адвокатуре утврђен чланом 131. Устава. Наи-
ме, из наведених уставних одредаба произлази овлашћење 
законодавца да утврди услове за бављење адвокатском про-
фесијом, што обухвата и регулисање начина представљања 
адвоката путем табле и печата, односно њихове идентифи-
кације у правном промету. Законодавац се, по оцјени Суда, 
приликом овог прописивања кретао у оквиру Уставом ут-
врђених оквира, те није довео у питање уставне гаранције из 
члана 131, као ни начело из члана 5. алинеја 1. Устава, на која 
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указују иницијатори. Суд сматра да начин на који је оспоре-
ним законским нормама уређено ово питање не ограничава 
независност и самосталност сваког појединог адвоката, већ 
указује на постојање различитих облика организовања адво-
катске дјелатности, те на припадност адвоката самосталној 
и независној адвокатури, што је у сагласности са чланом 
131. Устава Републике Српске. Законодавац је, дакле, сходно 
својој цјелисходној процјени прописао да адвокати не могу 
да користе различите ознаке на својим таблама и печатима, 
већ да се адвокатура јединствено представља симболом који 
указује на припадност адвокатској професији организованој 
у Адвокатску комору Републике Српске. Оцјена оправда-
ности и цјелисходности оваквих законских рјешења, сходно 
члану 115. Устава, није у надлежности Уставног суда. 

      
У погледу навода иницијатора да је самостално и неза-

висно поступање адвоката ограничено тиме што Закон није 
омогућио да сваки поједини адвокат учествује у избору зна-
ка Коморе и да адвокати немају обавезу да заступају Комо-
ру кроз своје самостално и независно иступање, Суд сматра 
да принцип самосталности и независности у конкретном 
случају не значи да се приликом одлучивања о сваком поје-
диначном сегменту рада адвокатуре (па тако и о форми и 
садржају адвокатске табле и печата) морају изјаснити сви ад-
вокати учлањени у Адвокатску комору, јер постоје законом 
овлаштени органи ове коморе који одлучују о свим релевант-
ним питањима. Конкретно, облик и садржај адвокатске табле 
и печата, на основу законског овлашћења, својим општим 
актом поближе уређује Скупштина Адвокатске коморе, коју 
чине делегати изабрани од стране адвоката, на начин и у по-
ступку који је прописан Статутом Адвокатске коморе, из чега 
произлази да сваки адвокат може путем делегатског система 
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Скупштине Адвокатске коморе да учествује у избору знака 
Адвокатске коморе. Законодавац је, дакле, на основу своје 
цјелисходне процјене општом нормом прописао да адвока-
ти, заједничке адвокатске канцеларије и адвокатска ортачка 
друштва на истакнутој табли и печату морају имати знак 
Адвокатске коморе Републике Српске, док је за детаљније 
регулисање облика и садржаја табле и печата адвоката дао 
овлашћење Адвокатској комори.  

Оцјењујући оспорене одредбе Статута Адвокатске ко-
море Републике Српске и Кодекса етике адвоката Адвокат-
ске коморе Републике Српске, Суд је имао у виду да је чла-
ном 88. став 2. и чланом 93. тач. 1. и 2. Закона о адвокатури 
прописано да Скупштина Адвокатске коморе доноси статут 
и друге опште акте Адвокатске коморе прописане законом и 
Статутом Адвокатске коморе, те да су општи акти Адвокат-
ске коморе Статут и Кодекс професионалне етике адвоката 
Адвокатске коморе. Сагласно овлашћењима садржаним у 
овим законским одредбама, Скупштина Адвокатске комо-
ре Републике Српске донијела је оспорени статут и кодекс, 
којим су уређени задаци, послови и унутрашње организација 
Адвокатске коморе, избор и дјелокруг њених органа, начин 
вршења јавних овлашћења, начела и правила понашања 
којих су се дужни придржавати адвокати ‒ чланови Адвокат-
ске коморе Републике Српске. 

У погледу оспорених одредаба члана 123. Статута Ад-
вокатске коморе Републике Српске и Одјељка 3, Пододјељак 
3.1. став 2. тачка в) Кодекса етике Адвокатске коморе Ре-
публике Српске, којима је прописана забрана рекламирања 
адвоката, Суд је оцијенио да оваквим нормирањем нису на-
рушене гаранције самосталности и независности адвокатуре 
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из члана 131. Устава. Када се има у виду значај адвокатуре 
као уставне категорије и институције правног система, ове 
норме су, по оцјени Суда, у функцији заштите угледа адво-
катске професије, као и професионалне и етичке одговорнос-
ти адвоката у пружању правне помоћи физичким и правним 
лицима. Суд, дакле, сматра да оспорени статут и кодекс пу-
тем цитираних одредби основано забрањују комерцијалну 
рекламу адвокатуре, одређене облике оглашавања попут те-
левизијског рекламирања или одређени садржај рекламе као 
што је упоређивање са другим адвокатима, навођење имена 
клијената, чак и ако су дали пристанак, те оглашавање висине 
награде за услуге. Истовремено ове одредбе су у сагласности 
и са чланом 27. Закона о адвокатури, којим је прописано да 
је забрањено рекламирање адвоката, заједничке адвокатске 
канцеларије и адвокатског ортачког друштва, а који је, како 
је већ напријед наведено, Одлуком овог суда број У-35/16 од 
26. априла 2017. године оцијењен сагласним Уставу. 

У погледу осталих оспорених одредаба Статута Адво-
катске коморе Републике Српске и Кодекса етике адвоката 
Адвокатске коморе Републике Српске, којима је, сагласно 
законским овлашћењима, поближе уређено питање форме и 
садржаја адвокатске табле и печата, Суд је, из истих разлога 
као и у односу на оспорене норме Закона о адвокатури, оције-
нио да су ове одредбе у сагласности са Уставом, јер се ради о 
нормативним рјешењима која су идентична законским.   

С обзиром на то да је овим рјешењем мериторно одлу-
чено о уставности оспорених законских и подзаконских нор-
ми, Суд је оцијенио да је беспредметно разматрати захтјев 
који је постављен у једној од иницијатива да се обуставе од 
извршења радње предузете на основу ових одредаба. 
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Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона о 
Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио 
без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изнесених разлога одлучено је као у изреци.
 

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

Број: У- 52/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                      УСТАВНОГ СУДА
                                                                Мр Џерард Селман

                                                                                                                                                                                                                                   
Прописивање од стране законодавца да адвока-

ти не могу да користе различите ознаке на својим 
таблама и печатима, већ да се адвокатура једин-
ствено представља симболом који указује на при-
падност адвокатској професији организованој у Ад-
вокатску комору Републике Српске, ствар је његове 
цјелисходне процјене, а оцјена оправданости и цје-
лисходности оваквих законских рјешења није у на-
длежности Уставног суда.
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Забраном рекламирања адвоката нису наруше-
не гаранције самосталности и независности адво-
катуре када се има у виду њен значај као уставне 
категорије и институције правног система, тако 
да су оспорене норме у функцији заштите угледа ад-
вокатске професије, као и професионалне и етичке 
одговорности адвоката у пружању правне помоћи 
физичким и правним лицима.
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Одлука
Број: У-58/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. 
тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (‘’Служ-
бени гласник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 25. октобра 2017. године, д о н и о  је

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 2. Одлуке о усвајању Регулацио-
ног плана «Златиште-Брус» и члан 98. Измјене Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту («Службене 
новине Града Источно Сарајево» број 17/14) нису у саглас-
ности са Уставом Републике Српске.

  
О б р а з л о ж е њ е

ЈПШ «Шуме Републике Српске» а.д. Соколац ‒ Шу-
мско газдинство «Романија» Соколац дало је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 2. Одлуке о усвајању Регула-
ционог плана «Златиште-Брус» и члана 98. Измјене Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту («Службене 
новине Града Источно Сарајево» број 17/14), које је донијела 
Скупштина Општине Источни Стари Град. У иницијативи 
се наводи да је оспореним одредбама предметних одлука 
прописано да ови акти ступају на снагу даном доношења, а 
накнадно ће бити објављени у Службеним новинама Града 
Источно Сарајево, чиме је дошло до повреде чл. 45. и 109. 



440

Устава Републке Српске. Давалац иницијативе указује на 
то да су ове одлуке ступиле на снагу 19. августа 2014. годи-
не, односно даном доношења, а објављене су 18. септембра 
2014. године у „Службеним новинама Града Источно Сараје-
во“, што је у супротности са наведеним уставним гаранција-
ма. Слиједом изложеног, предлаже да Суд, након проведеног 
поступка, утврди да оспорене норме предметних одлука 
нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

У одговору на иницијативу који је доставила Скупшти-
на Општине Источни Стари Град наводи се да је у вријеме 
доношења оспорених одлука на подручју Града Источно Са-
рајево, у чијем је саставу и Општина Источни Стари Град, 
била на снази Одлука о проглашењу ванредне ситуације број 
02-014-223/14 од 19. маја 2014. године, усљед поплава које су 
задесиле Републику Српску. У том периоду је, како се даље 
наводи,  засједала и Скупштина Општине Источни Стари 
Град, те је у складу са новонасталом ситуацијом донијела 
оспорене одлуке, које су, по мишљењу њиховог доносиоца, 
због околности у којима је одржано засједање и доношење 
одлука, у сагласности са чланом 109. Устава. Скупштина 
Општине Источни Стари Град није доставила акте о по-
стојању нарочито оправданих разлога за раније ступање на 
снагу оспорених одлука, нити се, и поред изричитог захтјева 
Суда, изјаснила да ли су такви акти донесени. 

Оспореним чланом 2. Одлуке о усвајању Регулацио-
ног плана «Златиште-Брус» и чланом 98. Измјене Одлуке о 
уређењу простора и грађевинском земљишту («Службене 
новине Града Источно Сарајево» број 17/14) прописано је 
да ови акти ступају на снагу даном доношења, а накнадно 
ће бити објављени у „Службеним новинама Града Источно 
Сарајево“.  
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У поступку оцјењивања уставности оспорених одре-
даба предметних одлука Суд је имао у виду да је чланом 109. 
Устава Републике Српске утврђено да закони, други прописи 
и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није 
предвиђено да раније ступе на снагу, те да се прије ступања 
на снагу, закони, други прописи и општи акти државних ор-
гана објављују у одговарајућем службеном гласилу. 

У конкретном случају, оспореним одребама члана 2. 
Одлуке о усвајању Регулационог плана «Златиште-Брус» и 
члана 98. Измјене Одлуке о уређењу простора и грађевин-
ском земљишту прописано је да ови акти ступају на снагу да-
ном доношења, односно 19. августа 2014. године, а накнадно 
ће бити објављени у „Службеним новинама Града Источно 
Сарајево“. У овом службеном гласилу објављени су 18. сеп-
тембра 2014. године. 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да оспоре-
не норме предметних одлука нису у сагласности са чланом 
109. Устава, односно да начин ступања на снагу ових одлука 
није одређен у складу са наведеном уставном одредбом. На-
име, да би општи акт ступио на снагу, претходно мора бити 
објављен на одговарајући начин, да би након тога, по про-
теку периода од осам дана током којег адресати акта имају 
могућност да се упознају са његовим садржајем, ступио на 
снагу и почео се примјењивати. С обзиром на чињеницу да је 
у конкретном случају прописано да оспорене одлуке ступају 
на снагу даном доношења, те да ће накнадно бити објавље-
не, а да при томе њихов доносилац није навео правно реле-
вантне оправдане разлоге за раније ступање на снагу, нити 
доставио акт о постојању таквих разлога, Суд је оцијенио 
да су оваквим прописивањем нарушене уставне гаранције из 



442

члана 109. Наводе из одговора на иницијативу према којима 
је у моменту доношења спорних одлука на подручју Града 
Источно Сарајево била на снази ванредна ситуације због по-
плава које су задесиле ово подручје, а којом чињеницом се 
оправдава раније ступање на снагу ових аката, Суд није при-
хватио. Ови разлози, по оцјени Суда, нису уставноправно ре-
левантни, јер из садржине оспорених одлука јасно произлази 
да се предмети регулисања ових општих аката ни у једном 
сегменту не односе на стање које је настало поводом поплава 
на подручју Града Источно Сарајево.  

С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 
поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 
став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о устав-
ности оспорених одредаба члана 2. Одлуке о усвајању Регу-
лационог плана «Златиште-Брус» и члан 98. Измјене Одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту (Службене 
новине Града Источно Сарајево» број 17/14), одлучио без 
доношења рјешења о покретању поступка. 

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

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

Број: У- 58/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман
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С обзиром на чињеницу да је у конкретном слу-
чају прописано да оспорене одлуке ступају на снагу 
даном доношења, те да ће накнадно бити објавље-
не, а да при томе њихов доносилац није навео правно 
релевантне оправдане разлоге за раније ступање на 
снагу, нити доставио акт о постојању таквих раз-
лога, оваквим прописивањем нарушене су уставне 
гаранције из члана 109 Устава.
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Рјешење
Број: У-68/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

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 Срп-
ске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. октобра 
2017. године, донио је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости члана 49. став 3. Правилника о на-
чину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/14, 25/14 и 31/15).  

 
Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-

ка за оцјењивање уставности и законитости члана 87а. 
Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15).   

О б р а з л о ж е њ е

“Ветеринарска станица” а.д. Лакташи, заступано 
по Вањи Лакић, адвокату из Бања Луке, дало је Уставном 
суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу 
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за покретање поступка за оцјењивање уставности и закони-
тости члана 2. став 3. и члана 7. Правилника о измјенама и 
допунама Правилника о начину оснивања и одржавања ка-
тастра непокретности Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске” број 25/14), које одредбе су по свом 
садржају члан 49. став 3. и члан 87а. Правилника о начину 
оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 11/14 и 
25/14), (у даљем тексту: Правилник), који је донио в.д. ди-
ректора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове. У иницијативи се наводи да прописивање као оспо-
реним чланом 49. став 3. Правилника даје овлашћење органу 
управе да по службеној дужности изврши упис забиљежбе 
забране отуђења и оптерећења непокретности, наглаша-
вајући поступак излагања на јавни увид података о непокрет-
ностима и утврђивања права на непокретностима из става 1. 
овог члана, а да претходно није проведен законом прописан 
поступак и да није прецизиран основ тог уписа. Давалац 
иницијативе сматра да је такво прописивање несагласно са 
чл. 7, 90, 100. и 105. Закона о премјеру и катастру Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске” број 6/12) 
(у даљем тексту: Закон). Поред тога, мишљења је да се ос-
пореним чланом 87а. не разрађује члан 87. Правилника, већ 
прописује нови услов за оснивање катастра непокретности 
за дио катастарске општине или једну парцелу. На тај начин 
су, сматра давалац иницијативе, дерогиране поменуте закон-
ске одредбе, као и члан 71. став 3. Закона. Оваквим прописи-
вањем су, сматра давалац иницијативе, повријеђени уставни 
принципи из чл. 69. и 108. став 2. Устава Републике Српске. 
Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Правилника 
нису у сагласности са Уставом и Законом о премјеру и ката-
стру Републике Српске.  
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У одговору Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове, у погледу оспореног члана 49. став 3. 
Правилника, наводи се да је Закон о измјенама и допунама 
Закона о премјеру и катастру Републике Српске у поступку 
доношења у форми приједлога, којим се уређују питања узур-
пације и уписа забиљежбе забране отуђења и оптерећења на 
непокретностима, те да ће се са наведеним приједлогом за-
кона, извршити усклађивање предметног правилника. Поред 
тога, у погледу оспореног члана 87а. Правилника, указује се 
на одлуку Уставног суда у предмету У–69/14, којом је утврђе-
но да члан 7. Правилника о измјенама и допунама Правилни-
ка о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” 
број 25/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске 
и Законом о премјеру и катастру Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске” број 6/12). 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске” 
број 25/14), донио је в.д. директора Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, уз сагласност Владе 
Републике Српске, на основу члана 179. тачка ж) Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о 
Републичкој управи („Службени гласник Републике Српске” 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12  и 121/12). 

Оспореним чланом 2. овог правилника прописано је да 
се мијења члан 49. Правилника о начину оснивања и одржа-
вања катастра непокретности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске” број 11/14) тако да став 3. новог 
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члана 49. гласи: “У В листу привременог листа непокрет-
ности за непокретности из става 1. овог члана уписаће се 
по службеној дужности забиљежба забране отуђења и опте-
рећења на тим непокретностима.” 

Оспореним чланом 7. овог правилника прописано је 
да се послије члана 87. основног текста додаје нови члан 
87а, који гласи: “Катастар непокретности за дио катастарске 
општине, а најмање за једну парцелу, основаће се и у случају 
када за те непокретности постоји земљишна књига, уколико 
је поступак оснивања у складу са чланом 71. став 3. Закона 
покренут прије ступања на снагу овог правилника.”                     

У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
порених одредби Правилника Суд је имао у виду да је Ус-
тавом Републике Српске утврђено да Република уређује и 
обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе 
и заштиту свих облика својине, коришћење простора и по-
литику 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 Републике Српске, којим је 
замијењен члан 68. Устава), да се државна власт у Републици 
организује на начелу подјеле власти, односно да уставотвор-
ну и законодавну власт остварује Народна скупштина, зако-
нодавну власт врши Народна скупштина и Вијеће народа, а 
извршну власт врши Влада (члан 69), те да прописи и други 
општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. 
став 2). 

 
 Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о 

премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” бр. 6/12 и 110/16) уређени су управни и 
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стручни послови који се односе на премјер Републике Српске, 
катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске 
радове, адресни регистар, регистар цијена непокретности, 
топографско-картографску дјелатност, Геоинформациони 
систем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Републике Српске и друга питања од значаја за 
уређење ове области (члан 1). Тако је овим законом уређе-
но да је катастар непокретности основни и јавни регистар о 
непокретностима и стварним правима на њима (члан 4. став 
1), да су премјер Републике Српске, катастар непокретности, 
катастар водова, основни геодетски радови и друга питања 
која су предмет уређивања овог закона од општег интереса 
за Републику Српску (члан 6), те да се за рјешавање поје-
диних 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, ванпарнични поступак, општи 
управни поступак и управни спор (члан 7). Одредбама чл. 
75. до 89. Закона уређено је излагање на јавни увид података 
о непокретностима и утврђивање права на непокретностима, 
док је чл. 90. до 108. уређен упис у катастар непокретности. 
У оквиру тога, чланом 85б. ст. 1. и 3. је прописано да уколико 
се у поступку излагања установи да је спорно право своји-
не чије је рјешавање у стварној надлежности органа управе, 
комисија странку са мање вјероватним правом упућује да 
у року од 30 дана од дана излагања код надлежног органа 
управе за имовинско-правне послове покрене управни по-
ступак за рјешавање тих односа, о чему врши забиљежбу, и 
да комисији у даљем року од осам дана поднесе доказ о по-
кретању поступка, а комисија у В листу привременог листа 
непокретности уписује забиљежбу о покренутом управном 
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поступку и забиљежбу забране отуђења и оптерећења на тим 
непокретностима, а ако је странка већ покренула поступак 
пред надлежним органом управе у циљу рјешавања спорних 
имовинско-правних односа, комисија у привременом листу 
непокретности уписује право на тој непокретности у корист 
лица чије је право вјероватније и у В листу привременог лис-
та непокретности уписује забиљежба забране отуђења и оп-
терећења на тој непокретности. Одредбом члана 90. тачка д) 
Закона прописано је да је, поред осталих, забиљежба врста 
уписа у катастар непокретности, која је дефинисана чланом 
98. овог закона као упис којим се у катастар непокретности 
уписују чињенице које су од значаја за заснивање, измјену, 
престанак или пренос стварних права на непокретностима, 
које се односе на личност имаоца права, на саму непокрет-
ност или на правне односе поводом непокретности, те да 
су од уписа ове забиљежбе сва располагања имаоца права 
и уписи у катастру непокретности, који су противни сврси 
уписане забиљежбе, условни и зависе од исхода рјешавања 
стварних права на непокретности, због којих је забиљежба 
уписана. Према одредби члана 99. тачка ђ) Закона забиљеж-
бом се врши упис чињеница које се, између осталог, односе и 
на забрану отуђења и оптерећења непокретности, док су чла-
ном 100. прописани општи услови за упис стварних права, 
предбиљежбе и забиљежбе у катастар непокретности, и то: 
постојање уписане непокретности, уписаног претходника 
и исправе за упис, који увијек морају бити испуњени, осим 
ако је законом другачије одређен услов и основ уписа. Чла-
ном 105. став 1. Закона прописано је да је исправа на основу 
које се врши упис одлука суда, судско поравнање, одлука на-
длежног органа или поравнање закључено пред надлежним 
органом и нотарска исправа. Одредбом члана 179. тачка ж) 
Закона дато је овлашћење директору Републичке управе за 
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геодетске и имовинско-правне послове да прописује технич-
ке нормативе, методе и начин рада код оснивања, обнове и 
одржавања катастра непокретности и других катастарских 
евиденција о непокретностима. Одредбом члана 179а. став 
2. Закона прописано је да ће се до усклађивања подзаконских 
аката са овим законом примјењивати прописи донесени на 
основу важећег закона, уколико нису у супротности са овим 
законом, на основу које одредбе је оспорени правилник још 
на правној снази.

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о Репу-
бличкој управи („Службени гласник Републике Српске” бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) про-
писано да је Републичка управа дио извршне власти Репу-
блике Српске која врши послове у оквиру права и дужности 
Републике (члан 2), да послове управе обављају министар-
ства, републичке управе и републичке управне организације 
(члан 12), да органи управе доносе правилнике, наредбе и 
упутства и друге опште акте, којима се разрађују поједи-
не одредбе закона или прописа Владе и који се објављују у 
„Службеном гласнику Републике Српске” само када су за то 
изричито овлашћени законом или прописом Владе, али да 
притом не могу актима из члана 69. овог закона одређива-
ти своје или туђе надлежности, нити физичким и правним 
лицима установљавати права и обавезе које нису већ уста-
новљене законом или прописом Владе (члан 69. ставови 1, 
2. и 5. и члан 70), те да директор самосталне управе доноси 
прописе из њеног дјелокруга уз сагласност Владе (члан 89. 
став 2).  

 
На основу наведених уставних и законских одредби 

Суд је утврдио да је директор Републичке управе за геодетске 
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и имовинско-правне послове био овлашћен да, уз саглас-
ност Владе Републике Српске, донесе правилник, којим су, 
циљем спровођења Закона о премјеру и катастру Републи-
ке Српске, разрађене одредбе овог закона које се односе на 
методе и начин рада код оснивања, обнове и одржавања ка-
тастра непокретности и других катастарских евиденција о 
непокретностима. Имајући у виду да је чланом 49. Правил-
ника прописан начин утврђивања права на непокретности, 
у поступку излагања података, која представља узурпацију 
друштвене, односно државне својине и обавеза Комисије 
да одмах обавијести надлежни орган за имовинско-правне 
послове о узурпацији, која се рјешава по службеној дуж-
ности по хитном поступку, Суд је оцијенио да је доносилац 
прописивањем као у оспореној одредби члана 49. став 3. 
овог правилника поступио у границама својих надлежнос-
ти. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да је чланом 7. 
Закона прописано, поред осталог, да се за рјешавање питања 
поступка која нису уређена овим законом примјењују одред-
бе закона којим се уређује парнични, ванпарнични поступак, 
општи управни поступак и управни спор. У вези с тим Суд 
је узео у обзир да је чланом 112. Закона о општем управном 
поступку прописано да ће надлежни орган покренути посту-
пак по службеној дужности кад то одређује закон или други 
пропис и кад утврди или сазна да, с обзиром на постојеће 
чињенично стање, треба покренути поступак ради заштите 
јавног интереса. Сагласно наведеном, Суд је оцијенио да се 
прописивањем као оспореним чланом 49. став 3. Правилника 
о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске” бр. 
11/14, 25/14 и 31/15), да ће се у В листу привременог листа 
непокретности за непокретности из става 1. овог члана упи-
сати по службеној дужности забиљежба забране отуђења и 
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оптерећења на тим непокретностима, доносилац акта кретао 
у оквиру својих законских овлашћења. Притом, од значаја 
је да је узурпација самовласно заузимање, односно беспра-
во држање земљишта у државној својини, да је законодавац 
чланом 6. Закона утврдио да је премјер Републике Српске 
и катастар непокретности, укључујући излагање података о 
узурпираним непокретностима и упис у катастар непокрет-
ности, од општег интереса за Републику, те да се у поступ-
ку рјешавања имовинско-правних односа насталих узурпа-
цијом, између осталог, примјењују правила Закона о општем 
управном поступку, који предвиђа поступак по службеној 
дужности у оваквим правним ситуацијама, па тиме и упис 
по службеној дужности забиљежбе отуђења и оптерећења 
у привременом листу непокретности, тј. узурпираних не-
покретности у циљу заштите јавног интереса. Чињеница да 
је оспорени акт у сагласности са законом за чије је извршење 
донесен, чини га уставним са становишта члана 108. став 2. 
Устава Републике Српске. 

Наводе иницијативе који се односе на недоумице и ди-
леме у погледу тумачења и примјене у пракси оспорених од-
редби Правилника, Суд није разматрао, јер према члану 115. 
Устава, то није у домену његове надлежности.  

          
 Оцјењујући уставност и законитост оспореног члана 

87а Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 11/14 и 25/14) Суд је констатовао да је од-
луком Суда број У-69/14 од 25. новембра 2015. године Српске 
(„Службени гласник Републике Српске” број 101/15) утврђе-
но да члан 7. Правилника о измјенама и допунама Правилни-
ка о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” 
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број 25/14) није у сагласности са Уставом Републике Српске 
и Законом о премјеру и катастру Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске” број 6/12). 

С обзиром на то да је поменутом одлуком оцијењено 
да је члан 87а Правилника неуставан и незаконит, Суд је, на 
основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
104/11 и 92/12), одлучио да не прихвати иницијативу за по-
кретање поступка у овом дијелу, јер је већ одлучивао о истој 
ствари. 

     
Како је у току претходног поступка правно стање пот-

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

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

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

Број: У- 68/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман
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Будући да је излагање података о узурпираним 
непокретностима и њихов упис у катастар не-
покретности од општег интереса за Републику, 
за чије се рјешавање примјењују правила Закона о 
општем управном поступку који предвиђа поступак 
по службеној дужности у оваквим правним ситуа-
цијама, оспорена рјешења подзаконског акта јесу 
компатибилна са уставним начелом законитости.





457

Рјешење
Број: У-73/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске,  члана 40. став 5. и члана 61. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 25. октобра 2017.  године,  д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности чл. 36, 37, 38, 39, 47. и 54. Закона о посредовању у за-
пошљавању и правима за вријеме незапослености („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 30/10 и 102/12).  

 
О б р а з л о ж е њ е

Неђо Мишељић из Бање Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности чл. 36, 37, 38, 
39, 47. и 54. Закона о посредовању у запошљавању и пра-
вима за вријеме незапослености („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 30/10 и 102/12). У иницијативи се наводи 
да оспорене одредбе Закона, којима су прописана права не-
запослених лица, услови за њихово остваривање и трајање, 
висине новчане накнаде за незапослено лице, те предвиђе-
ни случајеви престанка вођења евиденције о незапосленом 
лицу, нису у сагласности са чл. 10, 33, 39, 43. и 45. Уста-
ва Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да су 
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оспорена законска рјешења неадекватна, односно неоправ-
дана у погледу услова за остваривање права из чл. 36. и 37. 
Закона, као и права на пензијско и инвалидско осигурање за 
одређени круг незапослених лица из члана 37. Закона, те ду-
жине трајања тих права одређене чланом 39. Закона, односно 
да су нарушена уставна начела права на рад и слободу рада, 
те социјалну сигурност. Поред тога, оспоравајући наведене 
одредбе закона давалац иницијативе наводи да се њима до-
воде у неравноправан положај незапослена лица у погледу 
висине, односно основице за обрачун новчане накнаде. Уз 
то, по мишљењу даваоца иницијативе, приликом уређивања 
предметне материје, поред критеријума стажа осигурања, 
треба примијенити критеријум степен образовања приликом 
утврђивања плата у реалном и јавном сектору у циљу, како 
је наведено, елиминисања диспаритета. Због тога незапосле-
на лица, сматра давалац иницијативе, немају једнак третман. 
Указујући на проблеме у пракси, које има приликом оствари-
вања својих права из радног односа, као и права незапосле-
ног лица, уз анализу економског и социјалног статуса своје 
породице, давалац иницијативе предлаже да Суд, до коначне 
одлуке, обустави примјену оспореног Закона, те општих ака-
та која регулишу предметну материју.     

 
Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на наводе из иницијативе. 

Одредбама оспореног члана 36. Закона о посредо-
вању у запошљавању и правима за вријеме незапослености 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/10 и 102/12) 
прописано је: да поред права из члана 35. став 1. овог закона 
незапослено лице коме је, у смислу Закона о раду („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 33/00, 40/00, 47/02, 38/02, 
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38/03, 66/03 и 20/07), престао радни однос без његовог за-
хтјева, сагласности или кривице, а које има најмање осам 
мјесеци непрекидног стажа осигурања у посљедњих 12 мје-
сеци или 12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18 мјесеци 
има право на: а) новчану накнаду, б) здравствено осигурање 
и в) пензијско и инвалидско осигурање (став 1), да право из 
става 1. тачка а) овог члана незапослено лице остварује у За-
воду, а права из тачке б) и в) у надлежном фонду, у складу 
са законом (став 2), да право из става 1. овог члана, под ис-
тим условима, припада и лицу које је престало да обавља 
самосталну дјелатност због економских или технолошких 
разлога (став 3) и да се прекид краћи   од 30 дана не сматра 
прекидом стажа осигурања (став 4). 

Оспореним чланом 37. овог закона прописано је: да 
поред права из члана 36. став 1. овог закона незапосленом 
лицу из члана 4. овог закона припада право на пензијско и 
инвалидско осигурање у трајању до три године, уколико са 
тим стажом осигурања испуњава услов за старосну пензију 
(став 1), да право из става 1. овог члана незапослено лице 
остварује у надлежном фонду, у складу са законом (став 2). 

Одредбама оспореног члана 38. истог закона прописа-
но је: да права из члана 36. ст. 1. и 3. овог закона незапослено 
лице може остварити под условом да је за вријеме прописа-
ног минимума стажа осигурања уплаћен допринос за осигу-
рање од незапослености за све раднике (став 1), да права из 
члана 35. и 36. овог закона остварују и страни држављани и 
лице без држављанства под условима предвиђеним овим за-
коном и Законом о запошљавању страних држављана и лица 
без држављанства („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 24/09 и 117/11), (став 2), да права из члана 36. овог за-
кона незапослено лице има од првог дана престанка радног 
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односа ако се пријави Заводу у року од 30 дана од дана прес-
танка радног односа и поднесе захтјев, а ако се пријави За-
воду након истека тог рока, права му почињу тећи од дана 
пријављивања Заводу, умањена за период кашњења (став 3).         

Оспореним чланом 39. овог закона прописано је: да 
дужина трајања права из члана 36. овог закона зависи од ду-
жине стажа осигурања незапосленог лица и може износити 
непрекидно највише: а) за стаж осигурања до 12 мјесеци – 
мјесец дана, б) за стаж осигурања од једне до двије године 
– два мјесеца, в) за стаж осигурања од двије до пет година – 
три мјесеца, г) за стаж осигурања од пет до 15 година – шест 
мјесеци, д) за стаж осигурања од 15 до 30 година – девет мје-
сеци и за стаж осигурања преко 30 година – 12 мјесеци (став 
1) и да код поновног остваривања права на новчану накнаду 
у стаж осигурања се урачунава само стаж осигурања који 
је незапослено лице остварило послије примања посљедње 
новчане накнаде (став 2).   

  
Оспореним одредбама члана 47. истог закона прописа-

но је: да висина новчане накнаде износи: а) за незапослено 
лице које има до 15 година стажа осигурања 40% од просје-
чне плате коју је незапослено лице остварило у посљедња 
три мјесеца рада, б) за незапослено лице које има више од 15 
година стажа осигурања 45% од просјечне плате коју је неза-
послено лице остварило у посљедња три мјесеца рада (став 
1), да износ новчане накнаде из претходног става не може 
бити нижи од 30% просјечне нето плате нити виши од износа 
једне просјечне нето плате у Републици за претходну годину 
према подацима Републичког завода за статистику објавље-
ним у „Службеном гласнику Републике Српске“ (став 2) и да 
се новчана накнада исплаћује мјесечно (став 3).         
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Оспореним чланом 54. овог закона прописано је: да се 
евиденцију о незапосленом лицу Завод престаје водити ако 
то лице: а) закључи уговор о раду, б) одјави се са евиден-
ције, в) самостално или са другим лицем оснује привредно 
друштво, г) обавља предузетничку дјелатност, д) постане 
власник или сувласник више од 51% удјела у неком правном 
субјекту, ђ) отпочне да се бави регистрованом пољопривред-
ном дјелатношћу, е) оствари право на старосну, инвалидску 
или породичну пензију, ж) постане потпуно неспособно за 
рад, з) ступи на издржавање казне затвора дуже од три мјесе-
ца, и) не јави се једанпут у 60 дана, односно 30 дана корисни-
ци новчане накнаде, а не обавијести Завод о оправданим раз-
лозима у року од осам дана од дана настанка тих разлога, ј) 
постане ученик или редовни студент, к) изјави да у складу са 
чланом 48. овог закона рјешава своје запослење, л) наврши 
65 година живота, љ) без оправданог разлога не одазове се на 
позив Завода или другог надлежног органа ради ангажовања 
на јавним радовима и на отклањању посљедица више силе, 
м) неоправдано одбије да прихвати понуђено запослење у 
мјесту пребивалишта или на удаљености до 50 километара 
од мјеста пребивалишта, које одговара његовим стручним 
квалификацијама и радним способностима и н) неоправдано 
одбије да се на захтјев Завода стручно оспособи, доквалифи-
кује или преквалификује за занимање које одговара степену 
његове стручне спреме или ако својом кривицом прекине, 
односно не заврши образовање (став 1), да се лица о којима 
је Завод престао да води евиденцију из разлога наведених 
у ставу 1. тачка и) овог члана не могу шест мјесеци након 
престанка вођења на евиденцији незапослених лица поново 
пријавити Заводу (став 2), да се лица о којима је Завод прес-
тао да води евиденцију из разлога наведених у ставу 1. тач. 
љ), м) и н) овог члана не могу 12 мјесеци након престанка 
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вођења на евиденцији незапослених лица поново пријавити 
Заводу (став 3).    

                                                     
Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које 

давалац иницијативе оспорава наведене одредбе Закона о 
посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапос-
лености утврђено је: да су грађани Републике равноправни 
у слободама, правима и дужностима, једнаки  пред зако-
ном и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, 
језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 
поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политич-
ко 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, принудни рад је забрањен, да је свако 
слободан у избору занимања и запослења и под једнаким ус-
ловима му је доступно радно мјесто и функција, да запосле-
нима може престати радни однос противно њиховој вољи на 
начин и под условима који су утврђени законом и колектив-
ним уговором, да свако по основу рада има право на зараду, 
у складу са законом и колективним уговором (члан 39), да се 
право запослених и чланова њихових породица на социјалну 
сигурност и социјално осигурање уређује законом и колек-
тивним уговором, јемчи се, под условима утврђеним зако-
ном, право на материјално обезбјеђење за вријеме привреме-
не незапослености, грађанима који су дјелимично способни 
за рад обезбјеђује се оспособљавање за одговарајући посао и 
услови за њихово запошљавање, у складу са законом и да Ре-
публика обезбјеђује помоћ и социјалну сигурност грађанима 
који су неспособни за рад и немају средстава за издржавање 
(члан 43), као и да је свако дужан да се придржава Устава и 
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закона и да савјесно и одговорно врши повјерену му јавну 
функцију (члан 45).     

У поступку оцјењивања уставности оспорених од-
редби Закона о посредовању у запошљавању и правима за 
вријеме незапослености, Суд је, поред цитираних уставних 
одредби, имао у виду да је Уставом утврђено да се слободе и 
права остварују, а дужности испуњавају непосредно на осно-
ву Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 
остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се за-
коном може прописати начин остваривања појединих права 
и слобода само када је то неопходно за њихово остваривање 
(члан 49. ст. 1. и 2), као и да Република уређује и обезбјеђује, 
између осталог, радне односе, социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите (тачка 12. Амандмана XXXII на 
Устав, којим је замијењен члан 68. Устава).  

Оцјењујући основаност разлога садржаних у иниција-
тиви Суд је имао у виду да је Законом о посредовању у запо-
шљавању и правима за вријеме незапослености („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 30/10 и 102/12) уређено по-
средовање у запошљавању, носиоци функције посредовања у 
запошљавању, запошљавање на јавним радовима, осигурање 
за случај незапослености, права незапослених лица и услови 
за њихово остваривање, те друга питања од значаја за орга-
низовано запошљавање у Републици (члан 1). Према члану 
2. овог закона Народна скупштина доноси Стратегију запо-
шљавања у Републици, ради чијег спровођења Влада доноси 
Акциони план за запошљавање у Републици, а Завод за запо-
шљавање Републике Српске, у складу са тим, доноси Про-
грам за запошљавање у Републици. Послови посредовања 
у запошљавању дефинисани су чланом 3. овог закона, као: 
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посредовање у запошљавању, јавно обавјештавање о могућ-
ностима и условима запошљавања, савјетовање о избору за-
нимања (професионално усмјеравање), стручно оспособља-
вање и припрема за запошљавање, спровођење програма и 
мјера активне политике за запошљавање, и обављање орга-
низационих, стручних, административних и других послова 
у вези са остваривањем права незапослених лица на новчане 
накнаде, стручно оспособљавање, здравствену заштиту и 
друга права, у складу са овим законом, док су чл. 6. до 26. 
одређени носиоци функције посредовања у запошљавању, те 
начин и поступак организованог запошљавања. 

Одредбама члана 4. ст. 1, 2 и 3. овог закона дефиниса-
но је незапослено лице, као лице пријављено на евиденцију 
Завода, старости од 15 до 65 година живота, способно или 
ограничено способно за рад, које није у радном односу или 
које није на други начин остварило право на рад, које актив-
но тражи посао и које је расположиво за рад, тј. ако се јед-
ном у 60 дана јавља надлежној служби Завода, ако не одбије 
понуђено одговарајуће запослење и одговарајуће додатно 
образовање и обуку, ако се јавља на пријављену потребу за 
слободним радним мјестима и ако тражи запослење посред-
ством Завода и непосредно се обраћа послодавцу ради за-
послења. Чланом 35. овог закона прописано је да свако лице 
које се пријави Заводу ради тражења запослења има право 
на информисање о могућностима и условима запошљавања, 
на посредовање у запошљавању, на савјетовање о избору за-
нимања и на стручно оспособљавање и припрему за запо-
шљавање, те да ова права могу на лични захтјев остварити и 
лица која активно траже запослење, односно која су се прија-
вила на евиденцију ради остваривања других права. Осим 
ових права, незапослено лице има право на новчану накнаду, 
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здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање, 
под условом да је том лицу престао радни однос без његовог 
захтјева, сагласности или кривице, да има најмање осам мје-
сеци непрекидног стажа осигурања у посљедњих 12 мјесеци 
или 12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18 мјесеци, као и 
право на пензијско и инвалидско осигурање у трајању до три 
године, уколико са тим стажом осигурања испуњава услов за 
старосну пензију, која се може остварити под условом да је 
за вријеме прописаног минимума стажа осигурања уплаћен 
допринос за осигурање од незапослености за све раднике, 
док дужина трајања ових права зависи од дужине стажа оси-
гурања незапосленог лица, како је то прописано оспореним 
чл. 36, 37, 38. и 39 овог закона. Престанак наведених права 
из чл. 36. и 37. прије истека рока из члана 39, прописан је 
одредбама члана 43. овог закона. Поред тога, оспореним чла-
ном 47. овог закона одређена је висина новчане накнаде до 
15 година стажа осигурања 40%, односно више од 15 стажа 
осигурања 45% од просјечне плате коју је незапослено лице 
остварило у посљедња три мјесеца рада, те да износ новча-
не накнаде не може бити нижи од 30% просјечне нето плате 
нити виши од износа једне просјечне нето плате у Републици 
за претходну годину према подацима Републичког завода за 
статистику објављеним у „Службеном гласнику Републике 
Српске“, а исплаћује се мјесечно. Уређујући питање евиде-
није незапослених лица, чланом 51. ст. 1, 3. и 4. прописано је 
да се незапослено лице, ради остваривања права прописаних 
овим законом, пријављује организационој јединици Завода, 
надлежној према мјесту његовог пребивалишта, да Завод 
води посебне евиденције о: незапосленим лицима која ост-
варују права из чл. 36. и 37. овог закона, незапосленим лици-
ма која траже запослење и остварују само права из члана 35. 
став 1. овог закона, запосленим лицима која траже промјену 
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запослења и незапосленим лицима која активно не траже за-
послење, те да је посебним законом прописана врста и садр-
жина евиденција које води Завод. Према члану 52. овог зако-
на, незапослено лице је дужно да се једанпут у 60 дана јавља 
организационој јединици Завода, лице које се пријавило на 
евиденцију и које активно не траже запослење дужно је да 
се једанпут у шест мјесеци јавља организационој јединици 
Завода, те да је незапослено лице дужно да о промјени ад-
ресе пребивалишта и контакт телефона обавијести Завод у 
року од осам дана, док су оспореним чланом 54. овог закона 
предвиђени случајеви престанка вођења евиденције о неза-
посленом лицу.      

             
Оцјењујући садржај оспорених чланова наведеног за-

кона, односно начин на који су предметни односи регули-
сани овим одредбама, Суд је утврдио да оваквим прописи-
вањем није дошло до повреде уставних гаранција из чл. 10, 
33, 39, 43. и 45. Устава Републике Српске, како то сматра 
давалац иницијативе. Наиме, услови за остваривање права 
незапослених лица и њихово трајање, те одређивања виси-
не новчане накнаде, као и статуса незапосленог лица  који 
су прописани оспореним одредбама подједнако се односе 
на све субјекте који се налазе у истим правним ситуација-
ма, односно који испуњавају законом утврђене критерије у 
погледу стажа осигурања, испуњавању услова за старосну 
пензију, просјечне плате остварене у посљедња три мјесеца 
и др. те, по оцјени Суда, не доводе до повреде начела рав-
ноправности и једнакости пред законом из члана 10. Устава. 
Полазећи од наведених уставних одредби, Суд је оцијенио 
да је законодавац поступио у границама својих уставних 
овлашћења прописујући, као један од услова за оствари-
вање права на новчану накнаду незапосленог лица, околност 
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да том лицу радни однос није престао његовом вољом или 
кривицом, као и да право на новчану накнаду незапосленом 
лицу припада, поред осталог, кад испуни услове за оства-
ривање права на старосну пензију. Исто тако, цитираним 
одредбама оспореног закона, по оцјени Суда, није дошло 
до повреде права зајемчених чл. 39. и 43. Устава, односно 
права на рад и слободу рада, права на једнаке могућности 
у запослењу, права на материјално обезбјеђење за вријеме 
привремене незапослености, те оспособљавања за одгова-
рајући посао, како то наводи давалац иницијативе. Суд је, 
такође, оцијенио да из наведених уставних одредби произ-
лази да је социјално осигурање обавезно за запослене по ос-
нову Устава, док се за друге грађане то осигурање уређује 
законом, а то значи да средства за остваривање права по ос-
нову обавезног социјалног осигурања за случај привремене 
незапослености обезбјеђују запослени, други осигураници и 
корисници у складу са законом. Стога, по оцјени Суда основ 
за плаћање доприноса, према закону, истовремено и основ 
за утврђивање права. На основу наведеног Суд је утврдио 
да је прописивање као оспореним чл. 36, 37, 38, 39, 47. и 54. 
Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме 
незапослености („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
30/10 и 102/12), сагласно овлашћењима законодавца утврђе-
ним одредбама чл. 39. и 43. и тачке 12. Амандмана XXXII на 
Устав, којим је замијењен члан 68. Устава. 

 
У погледу осталих навода изнесених у иницијативи, 

као што је питање оправданости оспорених законских рје-
шења, Суд је утврдио да прописивање као у овим законским 
одредбама представља одраз цјелисходне процјене законо-
давца и законодавне политике у уређивању предметне ма-
терије, што према члану 115. Устава, не може бити предмет 
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уставносудске контроле.  

С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о 
уставности и законитости оспорених одредби, Суд је оције-
нио да је беспредметно разматрање захтјева даваоца ини-
цијативе за обуставу примјене оспореног Закона, те општих 
аката која регулишу предметну материју. 

  
Како је у току претходног поступка правно стање пот-

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

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

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

Број: У-73/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                        УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман
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Услови за остваривање права незапослених лица 
и њихово трајање, те одређивања висине новчане 
накнаде, као и статуса незапосленог лица који су 
прописани оспореним одредбама, подједнако се од-
носе на све субјекте који се налазе у истим прав-
ним ситуацијама, односно који испуњавају законом 
утврђене критерије у погледу стажа осигурања, 
испуњавању услова за старосну пензију, просјечне 
плате остварене у посљедња три мјесеца и др., не 
доводе до повреде уставног начела равноправности 
и једнакости пред законом.

С обзиром на то да наводи иницијативе покрећу 
питања оправданости оспорених законских рје-
шења, прописивање као у овим законским одредбама 
представља одраз цјелисходне процјене законодавца 
и законодавне политике у уређивању предметне ма-
терије, што не може бити предмет уставносудске 
контроле.
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Рјешење
Број: У-81/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

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

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 39. ст. 1. и 5. Закона о пореском поступку 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 44/16). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 39. став 2. Закона о 
пореском поступку Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16).  

О б р а з л о ж е њ е

Милан Голубовић из Лакташа дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности члана 39. тач. 
1, 2. и 5. Закона о пореском поступку Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/11, 108/11 и 
67/13) ( у даљем тексту: Закон). С обзиром на то да члан 39. 
Закона не садржи тачке, већ ставове: 1, 2, 3, 4. и 5. и да је у 
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иницијативи, вјероватно омашком, наведено да се оспоравају 
тачке 1, 2. и 5. овог члана, Суд је, у поступку оцјењивао ус-
тавност ставова 1, 2. и 5. члана 39. овог закона. Образлажући 
разлог подношења иницијативе, давалац иницијативе наводи 
да су оспорене  законске одредбе дискриминирајуће у одно-
су на  савјесног пореског обвезника коме се ускраћује право 
на жалбу, док се несавјесном пореском обвезнику даје право 
на утају пореза, односно да су савјестан или добронамјеран 
и несавјестан или злонамјеран порески обвезник неравноп-
равни у погледу слобода, права и дужности по члану 10. 
Устава Републике Српске. Поред тога, давалац иницијативе 
истиче да пореска пријава из члана 30. овог закона није акт 
државног органа и не може представљати извршни акт, у 
смислу оспорене одредбе члана 39. став 2. истог закона, али 
да, на основу оспореног става 5. овог члана, постаје извршна 
и да се на основу такве исправе покреће поступак принуд-
не наплате по службеној дужности. Такође, у вези с наведе-
ним, у иницијативи се наводи да оспореним чланом 39. овог 
закона савјесном пореском обвезнику није обезбијеђено 
право на жалбу, с обзиром на то да евидентирање пореске 
пријаве пореског обвезника, по његовом мишљењу, није ут-
врђивање остварених прихода пореског обвезника. Давалац 
иницијативе, наиме, сматра да је због необезбјеђивања права 
на жалбу или другог начина заштите права и законитости, у 
оспореном члану 39. Закона, несагласно са чланом 48. Ус-
тава Републике Српске и да је основни разлог подношења 
иницијативе. На основу изнесеног, те констатације да у овом 
случају није испоштован ни члан 108. Устава, давалац ини-
цијативе предлаже да Суд утврди неуставност оспорених за-
конских одредби.

Народна скупштина Републике Српске није одговори-
ла на наводе из поднесене иницијативе.
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Оспореним одредбама члана 39. Закона о пореском 
поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16)  прописа-
но је да је пореска обавеза утврђена евидентирањем пореске 
обавезе пореског обвезника у евиденцији Пореске управе 
након пријема пореске пријаве од пореског обвезника у којој 
је обвезник исказао своју пореску обавезу (став 1), да порес-
ка  пријава из става 1. овог члана постаје извршна исправа 
истеком законског рока за плаћање њоме пријављене порес-
ке обавезе (став 2) и да, на основу извршне пријаве  из став 2. 
овог члана, Пореска управа по службеној дужности покреће 
и води поступак принудне наплате у складу са одредбама 
овог закона (став 5).

Суд је, прије свега, утврдио да Рјешењем У-94/11 од 
20. фебруара 2013. године није прихватио иницијативу за 
оцјењивање уставности, поред осталих, и члана 39. став 2. 
и 4. Закона о пореском поступку Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 102/11 и 108/11), јер 
је оцијенио да је законодавац био овлашћен да оспореним 
одредбама овог закона  пореској пријави у којој је порески 
обвезник исказао своју пореску обавезу да својство изврш-
ности, као исправи тачно одређеног садржаја, којом је на-
ведена обавеза дефинисана у субјективном, објективном и 
временском смислу.       

Имајући у виду наведено, Суд, на основу члана 37. 
став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), 
није прихватио иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 39. став 2. Закона о пореском 
поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 44/16), јер је већ одлучио 
о истој правној ствари.   
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У поступку оцјењивања уставности оспорених одре-
даба члана 39. ст. 1. и 5. Закона Суд је имао у виду гаранцију 
из члана 16. Устава Републике Српске према којој је сваком 
зајемчено право на жалбу или друго правно средство про-
тив одлуке којом се рјешава о његовом праву или на зако-
ном заснованом интересу, као и одредбе Устава којима је ут-
врђено да је обавеза плаћања пореза општа и да се утврђује 
према економској снази обвезника (члан 63.) и да Република 
уређује и обезбјеђује, између осталог, банкарски и порески 
систем (тачка 7. члана 68. који је замијењен Амандманом 
XXXII).

Такође, Суд је имао у виду и одредбе Устава Републике 
Српске у односу на које је тражена оцјена уставности ос-
порених законских одредаба, односно одредбе којима је ут-
врђено: 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, нацио-
налну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 
рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго увје-
рење, друштвени положај или друго лично својство (члан 
10); да се обезбјеђује судска заштита слобода и права зајем-
чених овим уставом (члан 48. став 2) и да закони, статути, 
други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 
Уставом (члан 108. став 1).

Поред наведених уставних и оспорених законских од-
редби, Суд је, у овом поступку, узео у обзир и одредбу чла-
на 2. тачка а) Закона, којом је прописано да је порез свака 
обавеза плаћања прописана пореским прописима коју је по-
рески обвезник дужан да уплати у корист буџета Републике 
Српске, општина, градова и фондова, а која је представља 
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неповратно, принудно давање, те сљедеће одредбе овог зако-
на: члана 15. којим је прописано да је порески поступак уп-
равни поступак који у првом степену води Пореска управа, а 
у другом степену Министарство (став 1), да порески посту-
пак обухвата поступак принудне наплате пореских обавеза 
(став 2. тачка д); члана 16. став 3. којим је прописано да је 
против пореског рјешења и закључка донесеног у првосте-
пеном пореском поступку допуштена жалба Министарству 
у року од 15 дана од дана достављања рјешења, односно за-
кључка пореском обвезнику; члана 40. став 2. којим је про-
писано да се рјешење из става 1. овог члана не доноси за 
обавезе пријављене у смислу члана 39. ст. 1. и 2. овог закона; 
члана 54. став 6. којим је прописано да се против рјешења 
о принудној наплати пореза може изјавити жалба  Минис-
тарству у року од 15 дана од дана достављања рјешења, те 
члана 92. став 1. којим је прописано да о жалби на рјешење 
Пореске управе одлучује Министарство у складу са одред-
бама овог закона и прописа којим се уређује општи управни 
поступак.

Суд је оцијенио да је законодавац, имајући у виду ус-
тавно право да уређује и обезбјеђује, између осталог, и по-
рески систем, оспореним законским одредбама, у складу са 
наведеним уставним овлашћењем прописао битне елементе 
опорезивања, па и поступак пријављивања и утврђивања 
пореских обавеза и редовне и принудне наплате пореских 
обавеза. Наиме, по оцјени Суда, прописивање да је пореска 
обавеза утврђена евидентирањем пореске обавезе пореског 
обвезника у евиденцији Пореске управе након пријема по-
реске пријаве од пореског обвезника у којој је обвезник ис-
казао своју пореску обавезу и да, на основу извршне прија-
ве Пореска управа по службеној дужности покреће и води 
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поступак принудне наплате у складу са одредбама овог зако-
на, не доводи у неравноправан положај пореске обвезнике, 
како тврди давалац иницијативе, јер се ове одредбе односе 
једнако на све пореске обвзнике који се налазе у истим прав-
ним ситуацијама. Исто тако, оваквим начином утврђивања 
пореске обавезе и њеног измирења, односно прописивањем 
могућности принудне наплате пореза, уколико порески об-
везник или други порески дужник није платио доспјели по-
рез у прописаном  року, по оцјени Суда, не повређују се ни 
права гарантована чланом 16. и чланом 48. став 2. Устава Ре-
публике Српске, као ни уставна начела према којима држав-
ни 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 до-
несеног акта изјави жалбу, односно употреби друго законом 
предвиђено правно стредство (члан 111) и да се против поје-
диначних аката судова, управних и других државних органа, 
као и организација које врше јавна овлашћења, донесених у 
првом степену, може изјавити жалба надлежном органу и да 
се законом, изузетно, може искључити жалба, ако је на дру-
ги начин обезбијеђена заштита права и законитости (члана 
113. ст. 1. и 2.). Наиме, Суд имајући у виду да је неспорно 
овлашћење законодавца да у систему у коме пореску обавезу 
утврђује сам обвезник, а Пореска управа за ове потребе не 
доноси рјешење, те у коме  Пореска управа има право да из-
врши провјеру тачности обрачуна пореске обавезе и по служ-
беној дужности покрене и води поступак принудне наплате, 
у складу са одредбама овог закона, оцијенио неоснованим 
наводе из иницијативе да пореска пријава из члана 30. овог 
закона није акт државног органа и да не може представљати 
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извршни акт у смислу оспорене одредбе члана 39. став 2. ис-
тог закона, на основу које се покреће поступак принудне на-
плате по службеној дужности. Суд је, наиме, оцијенио да је 
прописивање својства извршности пореске пријаве саставни 
дио овлашћења законодавца да уређује и обезбјеђује порески 
систем, односно овлашћењу да законодавац, у случају када 
се ове обавезе не могу наплатити од пореског обвезника, а, 
сходно принципу самоопорезивања, пореској пријави којом 
порески обвезник исказује своју пореску обавезу, да својство 
извршности, као непходној мјери наплате пореза .С обзиром 
на наведено, те чињеницу да је прописивање ових мјера омо-
гућено и чланом 1. став 2. Протокола број 1 уз Конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода, Суд је оције-
нио да оспореним прописивањем нису повријеђена наведена 
уставна начела, односно да је прописивање својства изврш-
ности пореске пријаве саставни дио овлашћења законодавца 
да уређује и обезбјеђује порески систем. Такође, полазећи од 
искључиве надлежности законодавца за провођење одређене 
пореске политике, Суд је оцијенио да се одредбама члана 39. 
ст. 1. и 5. Закона, поред наведеног, не доводи у питање ни 
судска заштита слобода и права зајеамчених Уставом из чла-
на 48. Устава, као ни уставно начело о обавезној сагласности 
закона са Уставом из члана 108. став 2.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучиo без доношења рјешења о покретању поступка.
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На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 
рјешења.

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

 
Број: У-81/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                                Мр Џерард Селман

Имајући у виду да је прописивање својства из-
вршности пореске пријаве саставни дио овлашћења 
законодавца да уређује и обезбјеђује порески систем, 
те да одређује и проводи пореску политику у оквиру 
које су обезбјеђени инструменти правне заштите, 
оспореним одредбама закона се не доводе у питање 
уставне гаранције судске заштите слобода и права 
зајеамчених Уставом, као ни уставно начело о оба-
везној сагласности закона са Уставом.
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Рјешење
Број: У-88/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске,  члана 40. став 5. и члана 61. тач-
ка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 25. октобра 2017. године,  д о н и о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 16. Закона о кривичном поступку Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12 
и 91/17).   

О б р а з л о ж е њ е

Центар за хуману политику из Добоја дао је Уставном 
суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу 
за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 16. 
Закона о кривичном поступку Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске” број 53/12). У иницијативи се 
наводи да је прописивањем да се кривични поступак може 
покренути и спровести само по захтјеву тужиоца, онемо-
гућено да оштећено или заинтересовано лице по приватној 
тужби покрене кривични поступак. На овај начин, по миш-
љењу даваоца иницијативе, тужилац дискреционо одлучује 
о спровођењу истраге, подизању оптужнице и изјављи-
вању правног лијека. Овакво прописивање, сматра давалац 
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иницијативе, несагласно је са чланом 16. Устава Републике 
Српске. Давалац иницијативе истиче и одредбе чл. 14. став 2, 
чл. 15. и чл. 21. став 2. у којим би, по његовом мишљењу, тре-
бало брисати ријечи “органи”, “органа” и “органима”, као и 
ријеч “тужилац” не наводећи у којим одредбама. Предлаже 
да Суд утврди да оспорена законска одредба није у саглас-
ности са Уставом Републике Српске.  

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

Оспореним чланом 16. Закона о кривичном поступку 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 53/12 и 91/17) прописано је да се кривични поступак 
може покренути и спровести само по захтјеву тужиоца. 

Одредбама члана 16. Устава Републике Српске, у одно-
су на који давалац иницијативе оспорава наведену законску 
одредбу, утврђено је да свако има право на једнаку зашти-
ту својих права у поступку пред судом и другим државним 
органом и организацијом (став 1) и да је свакоме зајемчено 
право на жалбу или друго правно средство против одлуке 
којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом 
интересу (став 2). 

 У поступку оцјењивања оспорене одредбе 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, политич-
ко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично 
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својство (члан 10); да Република уређује и обезбјеђује ост-
варивање и заштиту људских права и слобода, организацију, 
надлежности и рад државних органа (тач. 5. и 10. Амандмана 
XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), као и 
да се оснивање, надлежност, организација и поступак пред 
судовима утврђује законом (члан 122).

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом 
о кривичном поступку Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 53/12 и 91/17) утврђена су пра-
вила кривичног поступка по којима су дужни да поступају 
судови, тужилац и други учесници у кривичном поступку 
предвиђени овим законом, када поступају у кривичним ст-
варима (члан 1). Према члану 2. став 1. овог закона правила 
утврђена овим законом треба да обезбиједе да нико невин 
не буде осуђен, а да се учиниоцу кривичног дјела изрекне 
кривична санкција под условима које предвиђа Кривични за-
кон Републике Српске и други закони у којима су прописана 
кривична дјела у границама које одређује Кривични закон 
у законом прописаном поступку. Одредбама чл. 43. до 46. 
овог закона је, поред откривања и гоњења учинилаца кри-
вичних дјела као основног права и дужности тужиоца, ут-
врђено да тужилац, између осталог, има право и дужност да: 
одмах након сазнања да постоје основи сумње да је учињено 
кривично дјело предузме потребне мјере у циљу његовог от-
кривања и спровођења истраге, проналажења осумњиченог, 
руковођења и надзора над истрагом, као и ради управљања 
активностима овлашћених службених лица који проналазе 
осумњиченог и прикупљају изјаве и доказе, спроведе истра-
гу у складу са овим законом, утврђује чињенице потребне за 
одлучивање о имовинскоправном захтјеву у складу са чланом 
107. овог закона, подиже  и заступа оптужницу пред судом, 
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изјављује правне лијекове (члан 43). Поред тога, одредбама 
чл. 103. до чл. 114. овог закона дефинисан је имовинскоп-
равни захтјев и прописан поступак подношења приједлога 
и остваривања имовинскоправног захтјева, о којем одлучује 
суд. Тако приједлог за остваривање имовинскоправног за-
хтјева у кривичном поступку, који је одређено означен и са 
доказима, може поднијети лице које је овлашћено да такав 
захтјев остварује у парничном поступку (члан 104. став 1), 
а подноси се тужиоцу, односно суду најкасније до завршет-
ка главног претреса, односно претреса за изрицање санкције 
пред судом (члан 105).  

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да оспоре-
ни члан 16. Закона о кривичном поступку Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12 и 91/17) 
није несагласан са Уставом Републике Српске. Из наведених 
уставних одредби, по оцјени Суда произлази да се законом 
уређују поступци пред судовима, међу којима је и кривични 
поступак, као и да законодавац, уређујући одређени судски 
поступак, има уставну обавезу да обезбиједи остваривање 
гарантованих права и слобода, као и право на једнаку судску 
заштиту без дискриминације из члана 10. Устава, односно 
право на правно средство против одлуке којом се рјешава о 
његовом праву или на законом заснованом интересу из члана 
16. Устава. Суд је, имајући у виду разлоге оспоравања наве-
дене одредбе Закона о кривичном поступку Републике Срп-
ске, оцијенио да је законодавац, уређујући правила овог суд-
ског поступка, био овлашћен да одреди странке у поступку и 
да пропише да кривични поступак пред судом покреће само 
тужилац, као и да пропише правна средства која се могу изја-
вити и под којим условима. Поред тога, Суд је оцијенио да је 
питање регулисања приватне тужбе оштећеног у кривичном 
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поступку пред судом, како то тражи давалац иницијативе, ст-
вар цјелисходне процјене законодавца у оквиру законодавне 
политике коју води, што у смислу члана 115. Устава није 
предмет уставносудске контроле. На основу наведеног Суд 
је оцијенио да законодавац оспореним прописивањем није 
довео у питање остваривање права оштећеног на једнаку 
заштиту у поступку пред судом, другим државним органом 
и организацијом и права на жалбу или друго правно средство 
против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на зако-
ном заснованом интересу гарантовани чланом 16. Устава, а 
тиме и остваривање начела једнакости пред законом из члана 
10. Устава Републике Српске.   

  
У погледу осталих навода даваоца иницијативе, однос-

но брисања одређених ријечи у појединим одредбама Закона 
о кривичном поступку Републике Српске, Суд је оцијенио 
да, према члану 115. Устава Републике Српске, ови наводи 
нису од утицаја на оцјену уставности оспорене одредбе по-
менутог закона.  

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

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

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

 
Број: У- 88/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман

 

Питање регулисања приватне тужбе оштеће-
ног у кривичном поступку пред судом ствар је цје-
лисходне процјене законодавца, којим није доведе-
но у питање могућност остваривања права, те не 
може бити предмет уставносудске контроле. 
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Одлука
Број: У-90/16 од 25. октобра 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 100/17

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

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 59. Статута Универзитета у 
Бањој Луци број: 02/04-3.927-15/12 од 12. априла 2012. го-
дине није у сагласности са Уставом Републике Српске и 
Законом о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

О б р а з л о ж е њ е

Доц. др Зорица Дрљача и др Далибор О. Пејаковић, 
адвокати из Бање Луке, дали су Уставном суду Републи-
ке Српске одвојене иницијативе за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 59. Статута 
Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.927-15/12 од 12. ап-
рила 2012. године. Из наведених иницијатива произлази да 
оспорена одредба Статута није у сагласности са члановима 
24. и 72. Закона о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), 
те чланом 39. став 3. Устава Републике Српске. С тим у  вези 
даваоци иницијативе цитирају наведене одредбе Закона о 
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високом образовању, као и одредбе члана 147. овог закона, 
те закључују да је оспореном одредбом Статута, према којој 
се декан именује на период од четири године, са могућношћу 
једног реизбора, прописан не само додатни посебни услов 
који би неко лице требало да испуњава да би било изабрано 
за декана високошколске установе, већ истовремено  и огра-
ничење за лица која испуњавају посебне услове одређене 
Законом. Имајући у виду да је оспореном одредбом Стату-
та право неког лица да обавља дужност декана ограничено 
временски, иако то није била намјера законодавца, будући 
да  Законом  о високом образовању није прописано да се 
декан именује на период од четири године, са могућношћу 
једног реизбора те да, одређујући садржину статута као ос-
новног општег акта високошколске установе није овластио 
високошколску установу да статутом одреди период на који 
се именује декан, даваоци иницијативе предлажу да Суд ут-
врди да оспорена одредба није у сагласности са наведеним 
законским рјешењима. Уз то, давалац иницијативе доц. др 
Зорица Дрљача сматра да оспорено прописивање није у са-
гласности ни са чланом 39. Устава, којим је утврђено да је 
свако слободан у избору занимања и запослења  и под јед-
наким условима му је доступно радно мјесто и функција. 
Поред наведеног даваоци иницијативе, предлажу и  да Суд, 
до доношења коначне одлуке, обустави  примјену оспорене 
одредбе Статута.  

Рјешењем број У-90/16 од 30. новембра 2016. године 
Суд је одлучио да о иницијативама води јединствен посту-
пак, припајајући иницијативу број У-100/16 првоприспјелој 
иницијативи У-90/16.               



487

У одговору на иницијативу који је доставио Универзи-
тет у Бањој Луци оспорени су наводи давалаца иницијативе 
као неосновани те је, између осталог, наведено да  оспорени  
Статут представља највиши општи правни акт Универзитета 
у Бањој Луци, који је усвојен од стране Сената, као најви-
шег академског тијела овог универзитета и то по процеду-
ри прописаној Законом о високом образовању (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 
44/15 и 90/16), као и да је Министарство просвјете и култу-
ре Републике Српске, у складу са чланом 24. Закона,  дало 
сагласност на овај акт. У одговору се, такође, наводи да је, 
и статутима свих организационих јединица Универзитета 
у Бањој Луци експлицитно прописано ограничење мандата 
декана факултета/Академије умјетности, те да из садржине 
члана 79. став 9. Закона о високом образовању произлази да 
високошколска установа, односно универзитет има не само 
право него и обавезу да утврди мандат декана као руковод-
ног органа и ограничи његово временско трајање. Имајући у 
виду да је и Уставом Републике Српске утврђено ограничење 
мандата у органима законодавне и извршне власти, доноси-
лац акта сматра да и организација и рад високошколских ус-
танова мора бити вођена истим уставним принципима, дакле 
принципом ограничења мандата, водећи рачуна о загаранто-
ваним начелима академске слободе и академске самоуправе. 

На основу члана 64. став 2. алинеја б) и члана 157. За-
кона о високом образовању (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 73/10 и 104/11), Сенат Универзитета у Бањој 
Луци је на сједници одржаној 12. априла 2012. године донио 
Статут Универзитета у Бањој Луци под пословним бројем 
02/04-3.927-15/12. Статутом се ближе уређују аутономија, 
права и обавезе Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: 
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Универзитет) према оснивачу и овлашћења у правном про-
мету; назив, сједиште и дјелатност Универзитета; заступање 
и представљање Универзитета; основи организације; органи 
и начин рада; управљање и руковођење Универзитетом; пра-
ва и обавезе факултета, академија умјетности и института 
(организационе јединице) у правном промету; обављање на-
ставно-научно, научно-истраживачког, стручног или умјет-
ничког рада, поступак избора у академска звања; начин 
остваривања права и обавеза особља и студената; организо-
вање особља и студената; обезбјеђење квалитета студијских 
програма, наставе и услова студирања; јавност рада; евиден-
ције и јавне исправе; признавање страних високошколских 
исправа; квалификација и периода студирања; финансирање 
Универзитета, као и друга питања од значаја за рад Универ-
зитета (члан 1. став 1). Оспореним чланом 59. Статута про-
писано је да се декан именује на период од четири године, са 
могућношћу једног реизбора. 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд 
је имао у виду тач. 5. и  12. Амандмана  XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, пре-
ма којим Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 
остваривање и заштиту људских права и слобода, те образо-
вање, радне односе, као и друге односе од интереса за Репу-
блику, у складу са Уставом. На основу наведених уставних 
овлашћења, Законом о високом образовању уређују се прин-
ципи и циљеви високог образовања у Републици Српској, 
нивои високог образовања, оснивање, организација и рад 
високошколских установа, обезбјеђење квалитета у области 
високог образовања, образовна дјелатност, права и обавезе 
академског особља и студената, тијела у области високог 
образовања, поступак признавања страних високошколских 
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исправа, финансирање високошколских установа, као и дру-
га питања од значаја за обављање дјелатности високог обра-
зовања. Тако је чланом 24. став 1. овог закона прописано да 
је статут основни општи акт високошколске установе којим 
се уређује: организација, органи и начин рада, управљање 
и руковођење високошколском установом (тачка а), нази-
ви и врста студијских програма (тачка б), обављање науч-
ноистраживачког, стручног или умјетничког рада (тачка в), 
поступак избора у академска звања (тачка г), начин оства-
ривања права и обавеза особља и студената (тачка д), орга-
низовање особља и студената (тачка ђ) и евиденција (тачка 
е). Уз то, чланом 24.  Закона прописано је и да сенат висо-
кошколске установе утврђује приједлог статута, уз претход-
но прибављено мишљење управног одбора (став 2), да након 
утврђивања приједлога статута од стране сената, високош-
колска установа доставља приједлог статута са мишљењем 
управног одбора Министарству ради добијања сагласности 
(став 3), да ако Министарство утврди неусклађеност ста-
тута са овим законом и другим законским прописима, даје 
упутства високошколској установи о отклањању утврђе-
них недостатака (став 4), да Министарство даје сагласност 
на приједлог статута високошколске установе у име Владе 
(став 5), те  да сенат усваја статут након добијене сагласнос-
ти Министарства (став 6). Поред тога, чланом 28. ст. 1. и 3. 
Закона је прописано да Агенцијом за акредитацију руководи 
директор, који има замјеника, те да мандат директора, однос-
но замјеника директора траје пет година и по истеку мандата 
могу бити поново именовани на исту функцију на још један 
мандат. Поред тога,  према члану 61. став 1. Закона органи 
универзитета су: управни одбор (тачка а), сенат (тачка б) и 
ректор (тачка в), а према ставу 2. овог члана органи факул-
тета, односно умјетничке академије су: наставно-научно, 
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односно наставно-умјетничко вијеће (тачка а) и декан (тач-
ка б). Овим законом је, и то чланом 69. став 5. прописано 
да се ректор универзитета, односно директор високе школе 
бира на период од четири године са могућношћу једног ре-
избора, а чланом 72. да је орган руковођења фукултета или 
умјетничке академије декан, а орган руковођења научноис-
траживачког института директор (став 1), да декан, односно 
директор представља организациону јединицу, одговаран је 
за законитост рада и има права и обавезе у складу са законом 
и статутима универзитета и организационих јединица (став 
2), да за декана организационе јединице може бити именован 
наставник у научно-наставном звању који је запослен са пу-
ним радним временом на том универзитету и члан је вијећа 
те организационе јединице (став 3), да декана именује и раз-
рјешава ректор, на приједлог вијећа организационе једини-
це, по процедури утврђеној статутом универзитета (став 5), 
да се поступак разрјешења декана, те разлози за смјену прије 
истека мандата, утврђују статутом универзитета (став 9), а 
чланом 147. став 6. да мандат органа високошколске уста-
нове, који су изабрани према прописима који су важили до 
дана ступања на снагу овог закона, траје до времена истека 
мандата на који су бирани. 

Полазећи од наведених одредаба Устава и Закона о ви-
соком образовању, Суд је утврдио да је Сенат Универзитета 
у Бањој Луци, као доносилац оспореног статута, одредбом 
члана 59. овог акта прекорачио овлашћења из члана 24. став 
1. Закона о високом образовању. Оваква оцјена произлази, 
прије свега, из наведених одредби члана 24. став 1. Закона, 
којим су утврђена питања која су предмет уређивања ста-
тута високошколске установе, али исто тако и из одредби 
члана 72. овог закона којим су прописани услови које треба 
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да испуњава лице односно наставник у научно-наставном 
звању да би био изабран за декана који је  орган руковођења 
факултетом. Такође, Суд је имао у виду и да је наведеним 
законом прописано трајање мандата не само ректора универ-
зитета, него и директора Агенције за акредитацију односно 
да исти по истеку четворогодишњег/петогодишњег ман-
дата могу бити поново бирани још једанпут на исту функ-
цију. Имајући у виду наведено, као и да  предметни закон не 
уређује питање трајања и броја мандата декана високошкол-
ске установе, односно да не садржи одредбе којима се ово 
питање уређује, Суд је оцијенио да је доносилац акта, про-
писивањем трајања мандата декана и с тим у вези  огранича-
вајући могућност поновног избора односно ограничавајући 
могућност да на ту функцију једно лице буде изабрано више 
од два пута, на посредан начин увео додатни услов за избор 
декана високошколске установе, те на тај начин статутом 
као подзаконским актом пооштрио Законом прописане ус-
лове за избор декана високошколске установе. С тога је, по 
оцјени Суда,  доносилац оспореног акта прекорачио  уставна 
и законска овлашћења када је у члану 59. Статута ограни-
чио трајање и број мандата декана, оносно када је уредио 
питање чије је уређивање сагласно одредбама из тачке 12. 
Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је за-
мијењен члан 68. Устава, у надлежности законодавца, и као 
такво мора бити уређено законом а не подзаконским актом.

Наводи даваоца иницијативе који се односе на неса-
гласност оспорене одредбе Статута са чланом 39. став 3.Ус-
тава нису, по оцјени Суда, од утицаја у овој правној ствари, 
будући да је доносилац акта оспореном одредбом Статута 
уредио питање које мора бити уређено законом а не под-
законским актом, а чињеница да оспорена одредба Статута 
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није у сагласности са  Законом о високом образовању чини 
је неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава, којим 
је утврђено да прописи и други општи акти морају бити у 
сагласности са законом. 

Уз то, Суд је оцијенио да ни наводи из одговора до-
носиоца акта о разлозима којим су се руководили приликом 
оспореног прописивања, односно да је ограниченог трајања 
и мандат ректора као и мандат у органима законодавне и из-
вршне власти у Републици те да аналогно томе мора бити 
ограниченог трајања и мандат декана, нису од утицаја на 
другачије одлучивање у овом предмету, будући да се ради о 
питању које је, сагласно раније поменутој одредби Амандма-
на XXXII на Устав Републике Српске, у искључивој надлеж-
ности законодавца односно законодавне политике у области 
високошколског образовања. 

С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о 
уставности и законитости оспорене одредбе наведеног ста-
тута, Суд је оцијенио да је беспредметно разматрање захтјева 
давалаца иницијативе за доношење рјешења којим ће обус-
тавити примјену исте.       

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно уређено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. став 5. Зако-
на о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), о уставности и за-
конитости оспорене одредбе Статута 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: предсјед-
ник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић и Ирена Мојовић.

Број: У-90/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                     УСТАВНОГ СУДА
                                                               Мр Џерард Селман

Имајући у виду да закон не уређује питање 
трајања и броја мандата декана високошколске 
установе, односно да не садржи одредбе којима се 
ово питање уређује, доносилац подзаконског акта је 
прописивањем трајања мандата декана и с тим у 
вези ограничавајући могућност да на ту функцију 
једно лице буде изабрано више од два пута, на посре-
дан начин увео додатни услов за његов избор, те на 
тај начин истим подзаконским актом пооштрио 
Законом прописане услове.
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Рјешење
Број: У-94/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тач. а) и б) За-
кона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржа-
ној 25. октобра 2017. године,  д о н и о   ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 20. став 2. Посебног колекти-
вног уговора за запослене у области унутрашњих послова 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 66/16) није у сагласности са Уставом Републике Срп-
ске и Законом о раду („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 1/16). 

  
О б р а з л о ж е њ е

Александар Арнаут из Бања Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 
члана 20. став 2. Посебног колективног уговора за запослене 
у области унутрашњих послова Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 66/16). У иницијати-
ви и њеној допуни наводи се да оспорени члан колективног 
уговора није у сагласности са чланом 38. став 1. и, с њим у 
вези, чланом 49. став 3. (у суштини тачка 2. Амандмана LVII 
којим је допуњено поглавље о људским правима и основним 
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слободама) и чланом 108. став 1. и 2. Устава Републике Срп-
ске, те са чланом 19. став 2. и 3. Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник Републике Српске“ бр.  118/08, 
117/11 и 37/12) као и са чланом 8. Закона о високом образо-
вању. 

Даваоц иницијативе истиче да је овим Посебним ко-
лективним уговором дато мање права него Законом о држав-
ним службеницима, јер се истим прописује највише деведе-
сет дана за неплаћено одсуство у случају стручног усаврша-
вања, док је Законом о државним службеницима прописано 
највише годину дана, по истом основу, те да се Законом о 
раду, у члану 92, прописује право на неплаћено одсуство, али 
не и вријеме колико оно може да траје. Како је чланом 3. 
Закона о полицији и унутрашњим пословима прописано да 
се на запослене у Министарству примјењује Закон о држав-
ним службеницима и Закон о раду, ако овим законом није 
другачије уређено, и како овај закон не регулише материју 
неплаћеног одсуства, то се, по мишљењу подносиоца ини-
цијативе, Посебан колективни уговор за запослене у области 
унутрашњих послова имао усагласити са Законом о држав-
ним службеницима у погледу временског трајања неплаће-
ног одсуства. Такође, истиче се да, ако се узме у обзир члан 
8. Закона о високом образовању којим је утврђено трајање 
другог циклуса академских студија (погрешно наведен трећи 
циклус) у временском периоду од најмање једне године, очиг-
ледно је да ниједно такво усавршавање не траје деведесет 
дана, како је посебним колективним уговором прописано.

По мишљењу даваоцa иницијативе, оспорена одред-
ба колективног уговора, самим тим, није у сагласности ни 
са наведеним уставним одредбама, јер се таквом одредбом 
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онемогућава свим запосленим у Влади Републике Српске, 
као истом послодавцу, право на школовање под једнаким 
условима. Наиме, како тврди даваоц иницијативе, уколико 
се наведени члан не прогласи противуставним, полицијски 
службеници ће бити дискриминисани у односу на државне 
службенике запослене у МУП-у Републике Српске. Наиме, 
државни службеник би, на основу Закона о државним служ-
беницима који предвиђа могућност коришћења неплаћеног 
одсуства до годину дана, могао то право искористити не 
позивајући се на Посебни колективни уговор, док би поли-
цијски службеник могао да добије максимално три мјесеца 
неплаћеног одсуства на основу Посебног колективног уго-
вора.

Разматрајући дату иницијативу Суд је рјешењем од 30. 
новембра 2016. године, покренуо поступак за оцјењивање 
уставности и законитости члана 20. став 2.  Посебног колек-
тивног уговора за запослене у области унутрашњих послова 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 66/16).

У одговору на иницијативу који је доставило Минис-
тарство унутрашњих послова, наводи се да су се ово минис-
тарство и Синдикат радника унутрашњих послова, приликом 
закључивања оспореног акта, руководили чланом 92. Закона 
о раду, будући да Закон о полицији и унутрашњим послови-
ма не регулише детаљно радно-правни институт „неплаће-
но одсуство“. С обзиром да је Посебни колективни уговор  
резултат преговора уговорних страна, те да се релевантни 
синдикат сагласио са оспореним рјешењем из члана 20. став 
2. Посебног колективног уговора, Министарство аргумен-
тује да се због тога не може сматрати да је оспореним актом 
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полицијским службеницима дат мањи обим права од права 
зајмчених Законом о раду. У контексту изложеног закључује 
се да су тврдње даваоца иницијативе неосноване. 

У одговору који је Суду доставио Синдикат радни-
ка унутрашњих послова Републике Српске указује се да 
се оспорени члан 20. став 2. Посебног колективног угово-
ра примјењује на полицијске службенике, али не и на др-
жавне службенике запослене у области унутрашњих посло-
ва, који право на неплаћено одсуство остварују у складу са 
чланом 19. Закона о државним службеницима, јер се, како 
се објашњава, у случају несагласности појединих одреда-
ба овог посебног колективног уговора са законима из чла-
на 1. истог, примјењују одредбе закона (члан 79. оспореног 
акта). Такође, наводе да је Синдикат уважио агументацију 
министра унутрашњих послова и оцјену стручњака за без-
бједност, да дуго одсуствовање полицијских службеника из 
процеса рада, узимајући у обзир природу и карактер послова 
које обављају, није прихватљиво.

Оспорени Посебни колективни уговор за запослене у 
области унутрашњих послова Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 66/16) закључили су, 3. ав-
густа 2016. године, Синдикат радника унутрашњих послова 
Републике Српске, с једне стране, и министар унутрашњих 
послова на основу овлашћења Владе Републике Српске број: 
04/1-012-2-1661/16 од 28. јула 2016. године, с друге стране, 
а на основу члана 240. став 3. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“ број 1/16) и чл. 13-21 Закона о 
платама запослених у Министарству унутрашњих послова 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 31/14). 
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Оспорени члан 20. став 2. овог посебног колективног 
уговора прописује да неплаћено одсуство из става 1. овог 
члана може трајати до 30 дана, а најдуже до 90 дана на по-
себно образложени захтјев.

Ставом 1. тачка 3. члана 20. овог уговора прописано 
је да се раднику може одобрити неплаћено одсуство ради 
стручног усавршавања у иностранству, уколико усаврша-
вање није на захтјев и за потребе Министарства.  

Одредбама Устава, које су, по оцјени Суда, од значаја 
за оцјену уставности и законитости oспорене одредбе пре-
дметног посебног колективног уговора, зајемчена је слобода 
синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), те утврђе-
но да Република, између осталог, уређује и обезбјеђује радне 
односе и образовање (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав 
којим је замјењен члан 68. Устава), као и да закони, статути, 
други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 
Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у са-
гласности са законом (члан 108). 

Одредбама Устава, у односу на које даваоц иниција-
тиве тражи оцјену уставности и законитости, утврђено је да 
свако има право на школовање под једнаким условима (члан 
38. став 1), 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 одно-
се се на све, а не само на грађане (тачка 2. Амандмана LVII 
којим је допуњено поглавље о људским правима и основним 
слободама). 

Суд је имао у виду да је чланом 240. став 3. Закона о 
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раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), који 
је послужио као правни основ за доношење оспореног акта, 
прописано да посебне колективне уговоре за републичку уп-
раву, друштвене дјелатности и јавне службе закључују Влада 
Републике Српске и репрезентативни синдикати грана и дје-
латности. Поред овога, чл. 13-21 Закона о платама запосле-
них у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), на кога 
се, такође, позивају уговорне стране приликом закључивања 
оспореног акта, уређен је предмет накнаде плата, те осталих 
личних примања.

Такође, чланом 2. став 2. Закона о раду прописано је 
да се одредбе овог закона примјењују и на запослене у репу-
бличким органима, органима локалне самоуправе и јавним 
службама, ако посебним законом није другачије одређено, 
док је чланом 9. став 1. овог закона регулисано да, између 
осталог, колективни уговор не може да садржи одредбе који-
ма се раднику дају мања права или утврђују неповољнији 
услови рада од права и услова који су утврђени законом. 

Надаље, Суд је узео у обзир да је чланом 3. Закона о 
полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16) прописано да се на 
запослене у Министарству унутрашњих послова, између ос-
талог, примјењују Закон о државним службеницима и Закон 
о раду, ако овим законом није другачије одређено.

Исто тако, Суд је имао у виду да је чланом 19. Закона 
о државним службеницима („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) одређено да 
послодавац може државном службенику, на његов писмени 
захтјев, одобрити неплаћено одсуство у случајевима струч-
ног или научног усавршавања у иностранству (став 2. тачка 
а), као и да неплаћено одсуство из става 2. овог члана може 
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трајати до три мјесеца, осим у случајевима стручног или 
научног усавршавања у иностранству, које може трајати до 
једне године (став 3). 

Поред овога, чланом 8. став 3. Закона о високом об-
разовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), између осталог, пропи-
сано је да се студије другог циклуса организују након првог 
циклуса студија и да трају једну или двије године.

Чланом 1. оспореног акта прописано је да се Посебним 
колективним уговором за запослене у области унутрашњих 
послова Републике Српске уређују права, обавезе и одговор-
ности радника и послодавца које проистичу из рада и по ос-
нову рада, међусобни односи радника и послодавца, као и 
друга питања која нису на потпун и цјеловит начин уређена 
Законом о полицији и унутрашњим пословима („Службени 
гласник Републике Српске“ број 57/16), Законом о платама 
запослених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14), 
Законом о државним службеницима („Службени гласник Ре-
публике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), 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) и 
Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 
1/16), затим поступак колективног преговарања, састав и на-
чин рада тијела за мирно рјешавање радних спорова између 
радника и послодавца, међусобни односи учесника у закљу-
чивању Колективног уговора и друга питања од значаја за 
уређивање односа између радника и послодавца.

Поред тога, ставом 1. члана 2. истог акта прописано је 
да се одредбама овог колективног уговора не може утврдити 
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мањи обим права од права која су одређена законима из чла-
на 1. овог колективног уговора.

Полазећи од наведених уставних и законских одредаба 
Суд је оцијенио да је оспореним чланом 20. став 2. Посеб-
ног колективног уговора за запослене у области унутрашњих 
послова Републике Српске, а у вези са ставом 1. тачка 3. ис-
тог члана овог уговора, нарушен уставни принцип обавезне 
сагласности општих аката са законом утврђен чланом 108. 
Устава Републике Српске. 

Наиме, узимајући у обзир одредбу члана 2. став 2. За-
кона о раду, а имајући у виду да се на запослене у Министар-
ству унутрашњих послова супсидијарно примјењују, између 
осталог, Закон о државним службеницима и Закон о раду 
(члан 3. Закона о полицији и унутрашњим пословима), Суд 
је оцијенио да прописивање из оспорене одредбе Посебног 
колективног уговора није у сагласности са одредбом члана 
9. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 1/16).

Такође, према оцјени Суда, члан 19. став 3. Закона о 
државним службеницима садржи повољније законско рје-
шење од рјешења из оспореног члана Посебног колективног 
уговора, јер за потребе стручног или научног усавршавања у 
иностранству, на захтјев државног службеника, допушта мо-
гућност неплаћеног одсуствовања у трајању до једне године. 
Исто тако, потенцијално дуже трајање неплаћеног одсуства, 
у оквиру прописаног периода, Закон не условљава обавезом 
подношења посебно образложеног захтјева, као што је то 
случај у члану 20. став 2. оспореног акта.

У складу са изложеним, прописивањем као у оспоре-
ном члану 20. став 2. Посебног колективног уговора да се, 
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између осталог, ради стручног усавршавања у иностранству, 
које није на захтјев и за потребе Министарства, раднику 
може одобрити неплаћено одсуство у трајању до 30 дана, а 
најдуже до 90 дана на посебно образложени захтјев, учес-
ници у закључивању оспореног акта су, према оцјени Суда, 
супротно гаранцијама из члана 9. став 1. Закона о раду, пред-
видјели мањи обим права радника од права која су им при-
зната законом, односно, у конкретном случају, чланом 19. 
став 3. Закона о државним службеницима. 

Имајући у виду наведену неусклађеност оспорене од-
редбе Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 66/16) са Законом о раду, Суд 
је оцијенио да ова одредба није у сагласности ни са чланом 
108. став 2. Устава Републике Српске, према коме прописи и 
други општи акти морају бити у складу са законом.

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

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

Број: У-94/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
25. октобар 2017. године                      УСТАВНОГ СУДА
                                            Мр Џерард Селман
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Прописивањем да се ради стручног усавршавања 
у иностранству раднику може одобрити неплаћено 
одсуство у трајању до 30 дана, а најдуже до 90 дана 
на посебно образложени захтјев, учесници у закљу-
чивању колективног уговора су супротно законским 
гаранцијама предвидјели мањи обим права радника 
од права која су им призната законом чиме је нару-
шено уставно начело законитости.
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Рјешење
Број: У-102/16 од 25. октобра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 100/17

 Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57. тачка 
a) и члана 61. став 1. тачка б) и г) Закона о Уставном суду 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. октобар 2017. 
године,  д о н и о   је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 Не прихвата се иницијатива за оцјену уставности 
и законитости члана 4. став 7. и Прилога 20. Правилника 
о унутрашњој организацији послова и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Града Бања Лука („Службе-
ни гласник Града Бања Лука“ број 36/16).

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 
и законитости члана 4. и Прилога 21. Правилника о 
унутрашњој организацији послова и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Града Бања Лука („Служ-
бени гласник Града Бања Лука“ број 37А/14), те члана 11. 
и Прилога 21. Правилника о измјенама и допунама Пра-
вилника о унутрашњој организацији послова и система-
тизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 26А/16).
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О б р а з л о ж е њ е

Бојан Арула из Бањалуке дао је Уставном суду Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности и законитости 
члана 4. и Прилога 21. Правилника о унутрашњој организа-
цији послова и систематизацији радних мјеста Градске упра-
ве Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ 
број 37А/14), те члана 11. и прилога 21.1. и 21. 2. (у суштини 
Прилог 21) Правилника о измјенама и допунама Правилни-
ка о унутрашњој организацији послова и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Града Бања Лука („Службе-
ни гласник Града Бања Лука“ број 26А/16). У иницијативи 
се наводи да је оспореним нормирањем, супротно члану 40. 
став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 7/12), Професионална територијална 
ватрогасна јединица Града Бања Лука припојена Одсјеку за 
послове цивилне заштите и професионалне територијалне 
ватрогасне јединице. Такође, аргументује се да је оспоре-
ним актима систематизовано радно мјесто Комадант бри-
гаде-старјешина, умјесто старјешина ватрогасне јединице, 
како предвиђа законска терминологија. 

Надаље, допуном иницијативе се истиче да су члан 4. 
став 7. и Прилог 20. Правилника о унутрашњој организацији 
послова и систематизацији радних мјеста Градске управе 
Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 
36/16) (у даљем тексту: важећи правилник) од 16. децембра 
2016. године, такође, у супротности са чланом 40. Закона о 
заштити од пожара, јер ни овај правилник не дефинише Про-
фесионалну територијалну ватрогасну јединицу као посебну 
унутрашњу организациону јединицу у саставу Града. Та-
кође, с обзиром на то да је важећи правилник донесен прије 
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усвајања Одлуке о оснивању професионалне територијалне 
ватрогасне јединице Града Бања Лука („Службени гласник 
Града Бања Лука“ број 39/16) од 28. децембра 2016. године, 
оспорене одредбе истог су у супротности са овом одлуком. У 
контексту изложеног, давалац иницијативе предлаже да Суд 
мериторно одлучи у предмету. 

 У одговору на аргументацију из иницијативе, у дијелу 
којим су оспорене одредбе Правилника о унутрашњој органи-
зацији послова и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ 
број 37А/14) и Правилника о измјенама и допунама Правил-
ника о унутрашњој организацији послова и систематизацији 
радних мјеста Градске управе Града Бања („Службени гласник 
Града Бања Лука“ број 26А/16), доносилац предметних акта 
превасходно истиче да су исти престали да важе ступањем 
на снагу важећег правилника, због чега је разматрање навода 
иницијативе, у овом дијелу, беспредметно. Наводи се да за-
конодавство, које је важило у вријеме доношења конкретних 
аката, није садржавало основ за организовање територијалне 
ватрогасне јединице у форми одјељења или службе. Пози-
вајући се на прописивање из чланова 5. и 8. Правила служ-
бе у ватрогасним јединицама („Службени гласник Републике 
Српске“ број 74/13), доносилац оспорених аката аргуменује 
коришћење термина комадант бригаде приликом системати-
зовања радних мјеста градске управе. У погледу навода о не-
законитости прописивања из члана 4. став 7. и Прилога 20. 
важећег Правилника, доносилац акта истиче да је предметно 
прописивање сагласно члану 62.  Закона о локалној самоупра-
ви, те чл. 40. и 42. Закона о заштити од пожара, док подносилац 
иницијативе погрешно тумачи значење синтагме „унутрашња 
организациона јединица“. С обзиром на наведено предлаже се 
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да Суд одбије иницијативу.

Правилник о унутрашњој организацији послова и сис-
тематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 37А/14) и Пра-
вилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији послова и систематизацији радних мјеста 
Градске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града 
Бања Лука“ број 26А/16) донио је градоначелник Града Бања 
Лука на основу члана 43. тачка 8. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 55. Статута Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05, 30/07, 17/12 
и 20/14).

Важећи Правилник о унутрашњој организацији посло-
ва и систематизацији радних мјеста Градске управе Града 
Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 36/16, 
1/17, 3А/17, 7/17, 17/17 и 19/17) донио је градоначелник Гра-
да Бања Лука на основу члана 59. став 1. тачка 7. и члана 
60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања 
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 25/05, 30/07, 
17/12 и 20/14). Предметним правилницима уређена је орга-
низациона структура градске управе и њен дјелокруг рада, 
послови ове службе по одјељењима, службама 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 за-
послених и јавност рада градске управе. 

Оспореним чланом члан 4. став 7. важећег правилника 
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прописано је да се за обављање послова из области цивилне 
заштите и заштите од пожара у Градској управи Града Бања 
Лука образује Одсјек за послове цивилне заштите и профе-
сионалне територијалне ватрогасне јединице. 

У Прилогу 20. - „Организација послова и системати-
зација радних мјеста у Одсјеку за послове цивилне зашти-
те и Професионалне територијалне ватрогасне јединице“, 
важећег правилника, садржан је табеларни преглед систе-
матизације радних мјеста овог одсјека (Прилог 20.1), те су 
дати описи послова Одсјека за послове цивилне заштите и 
Професионалне територијалне ватрогасне јединице, шефа 
Одсјека, и радних мјеста (Прилог 20.2). 

Разматрајући иницијативу, у дијелу, којим су оспорене 
одредбе важећег правилника, Суд је имао у виду да општи-
на преко својих органа у складу са законом извршава зако-
не, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање 
је повjерено општини, обезбеђује извршавање прописа и 
општих аката општине, као и да се систем локалне управе 
уређује законом, те да се законом може повjерити вршење 
послова локалне управе у граду (члан 102. став 1. тачка 6 и 
ст. 2. и 3. Устава). Чланом 108. Устава утврђено да закони, 
статути, други прописи и општи акти морају бити у саглас-
ности са Уставом, док прописи и други општи акти морају 
бити у сагласности са законом. 

Суд је, такође, имао у виду да је Законом о заштити од 
пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12) 
прописано: да се овим законом прописује систем заштите 
од пожара, права и обавезе привредних друштава и других 
правних лица, републичких органа управе и других органа, 
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јединица локалне самоуправе, предузетника и других физич-
ких лица као субјеката заштите од пожара (у даљем тексту: 
субјекти заштите од пожара), мјере заштите од пожара, пла-
нирање и организовање заштите од пожара, организација ва-
трогасне службе, гашење пожара, надзор над спровођењем 
мјера заштите од пожара и финансирање заштите од пожара 
(члан 1); да се ради учествовања у спровођењу превентив-
них мјера заштите од пожара, које су у функцији благовре-
мености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, 
гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених 
пожаром и елементарним непогодама, спровођење мјера 
заштите од пожара утврђених планом заштите од пожара 
општине-града, пружање техничке помоћи у незгодама и 
опасним ситуацијама, те обављање и других послова у еко-
лошким и другим несрећама, оснивају ватрогасне јединице, 
као и да ватрогасне јединице могу бити професионалне ва-
трогасне јединице и добровољне ватрогасне јединице, те да 
се професионалне ватрогасне јединице оснивају у складу са 
овим законом за подручје општине или града или за дио тог 
подручја као територијалне ватрогасне јединице, а у прив-
редним друштвима и другим правним лицима као предузет-
не ватрогасне јединице, док територијалне ватрогасне једи-
нице остварују задатке јединица цивилне заштите у складу 
са Законом о цивилној заштити („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 26/02, 39/03 и 29/10) (члан 39. ст. 1, 2, 3. 
и 5); да се територијална ватрогасна јединица оснива одлу-
ком скупштине општине или града, као посебна унутрашња 
организациона јединица административне службе општине, 
односно града, као и да се одлуком из става 1. овог члана 
утврђују дјелокруг и надлежност територијалне ватрогасне 
јединице (члан 40. ст. 1. и 2); да територијалном ватрогасном 
јединицом руководи старјешина територијалне ватрогасне 
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јединице, којег именује начелник општине, односно гра-
доначелник на основу спроведеног јавног конкурса, те да 
надлежни орган општине, односно града доноси пропис о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
у општинској, односно градској ватрогасној јединици након 
прибављеног мишљења Министарства у сједишту (члан 42).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16)  прописано је: да је у надлеж-
ности градоначелника, односно начелника општине, поред 
другог, да доноси правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста градске, односно општинске 
управе (члан 59. став 1. тачка 8), да  градоначелник, односно 
начелник општине утврђује структуру и унутрашњу органи-
зацију градске, односно општинске управе у законом утврђе-
ним општим границама (члан 60), да се организација рада 
градске, односно општинске управе заснива на принципима 
економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности 
рада органа јединице локалне самоуправе у извршавању њи-
хових надлежности (члан 61. став 2), да се у градској, од-
носно општинској управи организују одјељења и службе као 
основне организационе јединице, као и да се у  зависности 
од обима и врсте послова у одјељењима и службама могу 
формирати одсјеци као унутрашње организационе јединице 
(члан 62. ст. 1. и 2), да се приликом доношења правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 
градске, односно општинске управе полази од њеног дјело-
круга утврђеног законом, другим прописима и, између оста-
лог, начела обједињавања истих или сличних, односно међу-
собно повезаних послова у одговарајуће унутрашње органи-
зационе јединице, стручног и рационалног обављања посло-
ва и остваривања одговорности запослених, постављених и 
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именованих лица и ефикасног руковођења организационим 
јединицама и сталног надзора над обављањем послова (члан 
64. став 1. тач. 1, 3. и 4).

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17) 
уређује систем заштите и спасавања у ванредним ситуација-
ма, снаге и субјекте заштите и спасавања, те права и оба-
везе, између осталог, и органа јединица локалне самоуправе. 
Овим законом одређено је да су субјекти система заштите и 
спасавања други републички органи управе и органи једини-
ца локалне самоуправе (члан 7. тачка б), као и да су снаге за 
заштиту и спасавање, између осталог, штабови за ванредне 
ситуације, јединице и тимови цивилне заштите које форми-
рају органи јединице локалне самоуправе, професионалне и 
хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске служ-
бе и друге службе) и друге организације (члан 8. тач. б) и ж)). 

Суд је поред овога узео у обзир да је Одлуком о ос-
нивању професионалне територијалне ватрогасне јединице 
Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 
39/16) иста основана као посебана унутрашња организа-
циона јединица у саставу Градске управе (члан 1).

Поред наведеног, Суд је констатовао да важећи пра-
вилник, када је у питању организација послова и системати-
зације радних мјеста у Професионалној територијалној ва-
трогасној јединици, садржи суштински истовјетна рјешења 
као и Правилник о унутрашњој организацији послова и сис-
тематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 37А/14, 43А/14, 
15А/15, 17А/15, 28А/15, 3А/16, 10/16, 11А/16, 17/16, 19А/16, 
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26 A/16 и 30/16), који је, у релевантном дијелу, према миш-
љењу Министарства унутрашњих послова од 12. септембра 
2016. године, био у складу са Законом о заштити од пожара.

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 
Суд је утврдио да је градоначелник Града Бања Лука посту-
пао у границама својих надлежности када је, важећим пра-
вилником, за обављање послова из области цивилне зашти-
те и заштите од пожара у Градској управи Града Бања Лука, 
образовао Одсјек за послове цивилне заштите и професио-
налне територијалне ватрогасне јединице, те систематизовао 
радна мјеста и утврдио опис послова у оквиру истог. Доно-
силац оспореног акта је на овај начин, а примјеном члана 
62. Закона о локалној самоуправи, издвојио Професионал-
ну територијалну ватрогасну јединицу у посебан Одсјек, тј. 
унутрашњу организациону јединицу Градске управе, што је 
сагласно прописивању из члана 40. Закона о заштити од по-
жара. Узимајући у обзир да су субјекти система заштите и 
спасавања, између осталог, органи јединица локалне самоу-
праве (члан 7. тачка б) Закона о заштити и спасавању у ван-
редним ситуацијама), те да су снаге за заштиту и спасавање, 
између осталог, штабови за ванредне ситуације, јединице и 
тимови цивилне заштите које формирају органи јединице 
локалне самоуправе, професионалне и хитне службе (ватро-
гасци, медицинске и ветеринарске службе и друге службе) 
као и и друге организације (члан 8. тач. б) и ж) истог закона), 
Суд је оцијенио да је нормирајући на оспорени начин, гра-
доначелник поступао и у складу са начелима обједињавања 
истих или сличних, односно међусобно повезаних послова, 
у одговарајуће унутрашње организационе јединице, као и 
начелима стручног и рационалног обављања послова (члан 
64. став 1. тач. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи). Такође, 
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у ингеренцијама градоначеника је да утврђује структуру и 
унутрашњу организацију градске управе, у законом утврђе-
ним општим границама (члан 60. овог закона), и то уважа-
вајући потребе да се организација њеног рада, између оста-
лог, заснива на принципима економичности, ефикасности, и 
дјелотворности (члан 61. став 2. истог закона), због чега је 
систематизовање послова професионалне територијалне ва-
трогасне јединице и цивилне заштите у оквиру заједничког 
одсјека, сагласно позитивном законодавству. 

 Надаље, с обзиром да апстрактна уставносудска кон-
трола подразумијева оцјену сагласности хијерархијски ни-
жих општих аката са хијерархијски вишим општим актима, 
наводи о несагласности важећег правилника са Одлуком о 
оснивању професионалне територијалне ватрогасне једини-
це Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ 
број 39/16), нису од уставноправног значаја, те Суд, у складу 
са чланом 115. Устава, није надлежан да исте разматра.

 У погледу оцјене уставности и законитости одредаба 
Правилника о унутрашњој организацији послова и систе-
матизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 37А/14) и Правил-
ника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој ор-
ганизацији послова и систематизацији радних мјеста Град-
ске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 
Лука“ бр. 26А/16), Суд је утврдио да је у току трајања овог 
поступка градоначелник Града Бања Лука донио Правилник 
о унутрашњој организацији послова и систематизацији рад-
них мјеста Градске управе Града Бања Лука који је објављен 
у „Службеном гласнику Града Бања Лука“ број 36/16 од 
16. децембра 2016. године. Чланом 44. овог правилника 
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прописано је да његовим ступањем на снагу престаје да 
важи Правилник о унутрашњој организацији послова и сис-
тематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 37А/14, 43А/14, 
15А/15, 17А/15, 28А/15, 3А/16, 10/16, 11А/16, 17/16, 19А/16, 
26 A/16 и 30/16), те је чланом 45. одређено да исти ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном глас-
нику Града Бања Лука“, као и да ће се примјењивати почев 
од 1. јануара 2017. године. 

 Имајући у виду чињеницу да су оспорене одредбе 
Правилника о унутрашњој организацији послова и систе-
матизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука 
(„Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 37А/14) и Правил-
ника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој ор-
ганизацији послова и систематизацији радних мјеста Град-
ске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 
Лука“ бр. 26А/16) на овај начин 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 за оцјену уставности и закони-
тости истих, цијенећи да није потребно донијети одлуку због 
тога што нису отклоњене посљедице неуставности.

С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но стање потпуно утврђено, те да прикупљене информације 
пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу 
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 покре-
тању поступка.
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На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења.

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

Број: У-102/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
25. октобар 2017. године                         УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман

С обзиром на то да је обједињавање међусобно 
повезаних послова у одговарајуће унутрашње ор-
ганизационе јединице, према начелима стручног и 
рационалног обављања послова, нормирано у зако-
ном утврђеним општим границама на принципима 
економичности, ефикасности и дјелотворности, 
систематизовање послова професионалне терито-
ријалне ватрогасне јединице и цивилне заштите у 
оквиру заједничког одсјека сагласно је позитивном 
законодавству.
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Рјешење
Број: У-84/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в),  члана 
40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном 
суду Републике Српске (‘’Службени гласник Републике Срп-
ске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. новембра 
2017. године, д о н и о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности члана 51. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16).

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости члана 1. став 2. Правилника о из-
ради и доношењу докумената просторног уређења по 
скраћеном поступку („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 69/13). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости тачке VII  подтачка 2 Одлуке о из-
ради плана парцелације за ауто-пут Бања Лука‒Добој по 
скраћеном поступку („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 87/15).
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О б р а з л о ж е њ е

Удружење грађана „Савјест“ ‒ Бањалука, дало је Устав-
ном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иниција-
тиву за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 
51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ број 40/13) (у даљем тексту: За-
кон), као и законитости одредбе тачке VII подтачка 2 Одлуке 
о изради плана парцелације за ауто-пут Бања Лука –Добој, 
по скраћеном поступку („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 87/15) ( у даљем тексту : Одлука).

Иницијативом се указује на неуставност нормирања из 
члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу. Ис-
тиче се да је скраћени поступак Законом требао бити пред-
виђен само за доношење докумената просторног уређења  
у ситуацијама стварања планског основа за неодложно 
збрињавање становништва са разрушеног, поплављеног и 
другог подручја обухваћеног елементарним непогодама, као 
што је то правилно прописано чланом 51. став 1. Закона, а да 
скраћени поступак није могао бити предвиђен за ситуације 
које не могу бити прописане као основ за доношење таквих 
докумената по скраћеном поступку, као што се прописује у 
ставу 2. овог члана, између осталог, за изградњу комплекс-
них инфраструктурних, индустријских и сличних објеката за 
које је утврђен општи интерес. 

Давалац иницијативе, такође, сматра да одредба тачке 
VII подтачка 2 Одлуке није у складу са чланом 47. став 2. 
Закона,  јер је Одлуком утврђено да се нацрт плана даје на 
јавни увид у трајању од 15 дана, умјесто 30 дана, како је про-
писано поменутом законском одредбом. 

У допуни давалац иницијативе је оспорио уставност 
и законитост одредбе члана 1. став 2. Правилника о изради 
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и доношењу докумената просторног уређења по скраћеном 
поступку („Службени гласник Републике Српске број 69/13) 
(у даљем тексту: Правилник). Сматрајући да је одредба чла-
на 51. став 2. Закона неуставна, изражава мишљење да се 
због тога скраћени поступак неуставно и незаконито пропи-
сује и у  члану 1. став 2. Правилника.  

У одговору Народне скупштине Републике Српске се 
истиче да је иницијатива неуредна, неоснована, те да се у ис-
тој произвољно и непотпуно тумаче одредбе Устава и Закона. 
Наводи се да је уставни основ за прописивање из члана 51. 
став 2. Закона садржан у члановима 59. и 61. став 1. Устава, 
као и да уставни основ за доношење оспорене одлуке садржи 
члан 70. Устава. Такође, законодавац је чланом 38. став 1. и 
чланом 40. став 1. Закона овлашћен да, између осталог, доно-
си спроведбене документе просторног уређења за подручје 
за које је Влада прогласила општи интерес, међу којима и 
Одлуку о изради, односно измјени или допуни докумената 
просторног уређења. Истиче се да је давалац иницијативе у 
суштини незадовољан законским рјешењем које је законо-
давац донио руководећи се најбољим интересом грађана и 
струке. Уређење релевантне материје на другачији начин не 
може бити предмет  уставносудске контроле. С обзиром на 
наведено предлаже се да Суд не прихвати иницијативу. 

У одговору који је Суду доставило Министарство за 
просторно уређење, грађевинарство и екологију, у погледу 
навода којима се оспорава члан 1. став 2. Правилника, ис-
тиче се, између осталог, да прописивање којим је одређен 
краћи рок трајања јавног увида у нацрт документа простор-
ног уређења, не ускраћује грађанима могућност изношења 
примједби, приједлога и мишљења,  јер се у средствима 
јавног информисања јавност обавјештава о мјесту, трајању 
и начину увида у нацрт документа. Због чињенице да су 



520

разрађене поједине фазе поступка, те обезбијеђено учешће 
јавности, наводи се да процедуру усвајања докумената 
просторног уређења по скраћеном поступку не треба поис-
товјећивати са хитним поступком усвајања планске доку-
ментације. Такође, подвлачи се да члан 51. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број 40/13) одређује када је, поред случајева из става 
1. овог члана, могуће усвајање одређених планских докуме-
ната по скраћеном поступку, те исти не треба тумачити као 
изузимање из прописивања предметног става 1, како то чини 
давалац иницијативе. Истиче се да је Законом о измјенама и 
допунама Закона о уређењу простора и грађењу („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 106/15) ријеч „изузетно“ 
брисана из одредбе члана 51. став 2, како не би долазило до 
погрешног тумачења. Предлаже се да се иницијатива у реле-
вантном дијелу не прихвати.

Разматрајући дио иницијативе у односу на члан 51. 
став 2. Закона Суд је утврдио да иницијатива, у овом дије-
лу, није садржавала све неопходне податке за даље посту-
пање Суда у овој правној ствари. Од даваоца иницијативе 
је затражено да назначи одредбе Устава у односу на које 
тражи оцјену уставности наведене законске одредбе, као и 
да прецизира уставноправне разлоге на којима заснива свој 
захтјев. Давалац иницијативе је упозорен да иницијатива, у 
овом дијелу, неће бити прихваћена уколико, у остављеном 
року, не отклони недостатке који онемогућавају поступање 
Суда по истој. Давалац иницијативе у допуни  иницијативе 
није отклонио недостатке у односу на оспорени члан 51. став 
2. Закона пошто није указао на одредбе Устава у односу на 
које  тражи оцјењивање уставности Закона. Разматрајући, 
такође, садржај поднеска којим је иницијатива допуњена по 
тражењу Суда, примјеном члана 33. Закона о Уставном суду 
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Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 104/11 и 92/12), а којим поднеском и даље није указано 
на одредбе Устава које би евентуално биле повријеђене, Суд 
је утврдио да давалац иницијативе није, на прописан начин, 
отклонио недостатке који онемогућавају поступање Суда, те 
је, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном 
суду Републике Српске одлучио да у овом дијелу не прихва-
ти иницијативу за покретање поступка.

У односу на Правилник о изради и доношењу докуме-
ната просторног уређења по скраћеном поступку („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 69/13), Суд је утврдио да 
је овај правилник  донио  министар за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију на основу члана 51. став 1. За-
кона 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. став 2. Правилника прописано је да се одред-
бе овог правилника примјењују и код израде зонинг плана 
подручја посебне намјене Републике Српске и плана парце-
лације за просторе дуж ауто-путева, магистралних и регио-
налних путева или друге објекте линијске инфраструктуре, 
који се доносе за изградњу комплексних инфраструктурних, 
индустријских и сличних објеката за које је утврђен општи 
интерес. 

    
Поред овога, Суд је констатовао да је Правилником 

о изради и доношењу докумената просторног уређења по 
скраћеном поступку („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 69/13) утврђено: да се одлуком о приступању из-
ради документа просторног уређења по скраћеном поступку 
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дефинише начин припреме, израде и доношења докумената 
просторног уређења по скраћеном поступку тако да се из-
остављају, мијењају или скраћују поједине фазе припреме, 
израде и доношења документа просторног уређења пропи-
сане Законом о уређењу простора и грађењу, као и да при-
према, израда и доношење документа просторног уређења 
по скраћеном поступку може обухватити све или неке од 
појединачних поступака дефинисаних овим правилни-
ком (члан 5); да јавни увид у нацрт документа просторног 
уређења траје 15 дана од дана излагања документа на јавни 
увид (члан 12); да се садржај документа просторног уређења 
поједностављује до основних елемената прописаних Зако-
ном и прописом о садржају, начину израде и доношења до-
кумента просторног уређења (члан 16). 

Надаље, разматрајући дио иницијативе у односу на 
Одлуку о изради плана парцелације за ауто-пут Бања Лука‒
Добој по скраћеном поступку број: 02/1-021-1179/15, од 8. 
октобра 2015. године, („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 87/15) (у даљем тексту: Одлука), Суд је утврдио 
да је Одлуку донијела Народна скупштина Републике Срп-
ске на основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава, члана 182. 
Пословника Народне скупштине Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 31/11), члана 38. став 
1, члана 51. став 2. и члана 40. Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 40/13). 
Оспореним дијелом тачке VII подтачка 2 Одлуке прописа-
но је да се Нацрт плана, који садржи текстуални и графички 
дио, излаже на јавни увид у трајању од 15 дана у сједиштима 
јединица локалне самоуправе које се налазе у обухвату Пла-
на и Народној скупштини Републике Српске. 
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Суд је имао у виду да је оспореном одлуком утврђе-
но: да се ова одлука односи на израду плана парцелације за 
ауто-пут Бања Лука – Добој по скраћеном поступку и то за 
плански период од десет година, те да се Планом обухвата 
подручје утврђено идејним пројектом овлашћеног правног 
лица (тач. I, II i III); да се дефинишу смјернице за израду 
Плана (тачка IV); да је садржај плана дефинисан Законом о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број 40/13) и Правилником о начину израде, садр-
жају и формирању докумената просторног уређења  (одно-
си се на скраћени поступак) („Службени гласник Републике 
Српске“ број 69/13) (тачка V); да је носилац припреме Плана 
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и еко-
логију, а носилац израде овлашћено правно лице које ће, у 
складу са релевантним прописима, бити накнадно изабрано 
(тачка VI); dа је одређен садржај огласа и начин обавјешта-
вања јавности о детаљима јавног увида, (тачка VII подтачка 
4), да носилац израде, по окончању јавног увида, а на основу 
свог става о прикупљеним примједбама утврђује Приједлог 
плана и доставља га носиоцу припреме, док План доноси 
Народна Скупштина, а исти се објављује у „Службеном глас-
нику Републике Српске“ (тач. VIII и IX), да су сви органи, 
организације и институције на локалном и републичком ни-
воу у обавези да доставе тражено мишљење на приједлоге из 
планских рјешења, у року од 7 дана од дана пријема захтје-
ва (тачка X), да уговор о изради Плана закључују носилац 
припреме и правно лице овлашћено за израду докумената 
просторног уређења (тачка XI) и да ова одлука ступа на сна-
гу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ (тачка XII).

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
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оспорених одредаба Правилника и  Одлуке Суд је имао у виду 
одредбе Устава Републике Српске којима је утврђено: да се 
уставно уређење Републике темељи, између осталог, на вла-
давини права, те на парламентарној демократији и подјели 
власти  (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да  Република уређује 
и обезбјеђује, поред осталог, коришћење простора (тачка 8. 
Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Ус-
тава); да се државна власт у Републици организује на начелу 
подјеле власти (члан 69. став 1); да Народна скупштина Ре-
публике Српске, између осталог, доноси законе, друге про-
писе, опште акте, те просторни план (члан 70. став 1. тач. 2. и 
3); да министарства и други републички органи управе про-
воде законе и друге прописе и опште акте Народне скупшти-
не 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 за-
кони, статути, други прописи и општи акти морају бити у са-
гласности са Уставом, а прописи и други општи акти морају 
бити у сагласности са законом (члан 108).

Суд је узео у обзир да је одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 106/15 и 3/16) које су, по оцјени Суда, од значаја 
за оцјену основаности навода из иницијативе, прописано: да 
је план парцелације спроведбени, односно    техничко-ре-
гулативни 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 докумената прос-
торног уређења, те да је, сходно члану 26. тачка а) подтачка 
4) Закона, доношење истог обавезно за подручје Републи-
ке, и то за, између осталог, просторе дуж ауто-путева; да 
план парцелације који се израђује за подручја и зоне дуж 
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ауто-путева, магистралних и регионалних путева предста-
вља посебну врсту плана парцелације, приликом чије израде 
је потребно поштовати општа правила (члан 37. ст. 1, 2, 3, 4. 
и 5. Закона) и посебна правила (члан 37. ст. 6. и 7); да Прос-
торни план Републике Српске, Просторни план подручја 
посебне намјене Републике Српске и спроведбене докумен-
те просторног уређења подручја од републичког значаја, за 
која је Влада прогласила општи интерес, доноси Народна 
скупштина Републике Српске (члан 38. став 1); да одлуку о 
приступању изради, односно измјени или допуни документа 
просторног уређења доноси надлежна скупштина. Одлука из 
става 1. садржи: врсту документа просторног уређења, чијој 
се изради, односно измјени или допуни приступа, границе 
подручја за које се документ доноси, односно мијења, пери-
од за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански 
параметри, смјернице за израду, измјену или допуну доку-
мента, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној 
расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за из-
раду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за 
израду, односно измјену или допуну документа простор-
ног уређења и друге елементе зависно од специфичности 
подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о 
приступању изради, односно измјени или допуни документа 
просторног уређења објављује у „Службеном гласнику Ре-
публике Српске“ (члан 40. ст. 1, 3. и 9); да се ради стварања 
планског основа за обнову и изградњу насеља за неодложно 
збрињавање становништва са разрушеног, поплављеног и 
другог подручја захваћеног елементарним непогодама, урба-
нистички, зонинг и регулациони план може израдити и до-
нијети и по скраћеном поступку, на начин који ће министар 
прописати посебним правилником, док се просторни план 
подручја посебне намјене Републике Српске, зонинг план 
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подручја посебне намјене Републике Српске за изградњу 
комплексних инфраструктурних, индустријских и сличних 
објеката за које је утврђен општи интерес и план парцела-
ције за просторе дуж ауто-путева, магистралних и регио-
налних путева или друге објекте линијске инфраструктуре, 
израђују и доносе по скраћеном поступку на основу одлуке 
Народне скупштине Републике Српске, на начин прописан 
правилником из става 1. овог члана (члан 51). 

Суд је, такође, имао у виду одредбу члана 47. став 2. 
Закона у погледу које давалац иницијативе оспорава закони-
тост Одлуке, а којом је прописано да се трајање јавног увида 
утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 
30 дана за сва документа просторног уређења, о чему води 
рачуна носилац припреме, зависно од значаја и специфично-
сти документа просторног уређења. 

Исто тако, Суд је узео у обзир да је Законом о репу-
бличкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) про-
писано да је Републичка управа дио извршне власти Репу-
блике Српске која врши послове у оквиру права и дужности 
Републике (члан 2); да послове управе обављају министар-
ства, републичке управе и републичке управне организације 
(члан 12), као и да органи управе доносе правилнике, наред-
бе и упутства и друге опште акте, те да се правилником раз-
рађују поједине одредбе Закона или прописа Владе (члан 69. 
ставови 1. и 2); да министар, између осталог, доноси прописе 
из члана 69. став 1. (члан 82. став 2).

Разматрајући основаност иницијативе у односу на 
Правилник, Суд је утврдио да је министар донио оспоре-
ни правилник којим је разрадио одредбе Закона о уређењу 
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простора и грађењу, што је, у контексту одредбе члана 51. 
овог закона, сагласно његовим овлашћењима из члана 69. 
ст. 1. и 2. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи. 
Поступајући у оквиру својих ингеренција, министар је, из-
међу осталог, прописао да се оспореном одлуком о изради 
документа просторног уређења по скраћеном поступку из-
остављају, мијењају или скраћују поједине фазе припреме, 
израде и доношења оваквог документа предвиђене Законом, 
те да јавни увид у нацрт документа просторног уређења, у 
оквиру скраћеног поступка, траје 15 дана од дана излагања 
документа. Суд је утврдио да прописивање из оспореног 
члана 1. став 2. Правилника сагласно начелима уставности и 
законитости из члана 108. Устава, јер произлази из законског 
овлашћења повјереног министру чланом 51. Закона. 

Поред овога, Суд је разматрао наводе који се тичу неа-
декватног законског основа за прописивање из члана 1. став 
2. Правилника. Из иницијативе произлази да њен давалац 
не спори да је прописивање тим правилником засновано на 
Закону о уређењу простора и грађењу, већ указује да се до-
носилац акта није требао позвати на члан 51. став 1. Закона, 
него на члан 51. став 2. Закона, као основ доношења. Суд је 
утврдио да предметни наводи не садрже разлоге због којих 
би оспорена одредба Правилника била неуставна и незако-
нита јер потпуно, непотпуно или погрешно позивање доно-
сиоца на правни основ, у случају кад правни основ постоји, 
не може довести до неуставности и незаконитости оспоре-
не одредбе Правилника. Констатације даваоца иницијативе 
према којима скраћени поступак у предметној материји није 
могао бити предвиђен за доношење докумената из става 2. 
члана 51. Закона не тичу се повреде начела уставности, Суд 
ни у том дијелу није прихватио иницијативу као основану.
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Надаље, разматрајући основаност иницијативе у одно-
су на Одлуку, Суд је утврдио да је Народна скупштина Ре-
публике Српске била овлашћена да донесе Одлуку о изради 
плана парцелације за ауто-пут Бања Лука‒Добој по скраће-
ном поступку, те да истом пропише на начин као у оспореном 
дијелу тачке VII. Имајући у виду да Одлука садржи све оба-
везне елементе из члана 40. став 3. Закона, да је објављена 
на начин прописан ставом 9. истог члана, као и да је члан 51. 
став 2. Закона, изричито, у надлежност Народној скупшти-
ни повјерио доношење плана парцелације за просторе дуж 
ауто-путева, упућујући, у контексту скраћеног поступка, на 
примјену подзаконског акта, Суд је оцијенио да оспорено 
прописивање произлази из регулисања садржаног у вишем 
правном акту, односно да је у функцији извршења Закона. 
Поред овога, Суд је разматрао наводе о несагласности оспо-
реног прописивања из тачке VII подтачка 2  Одлуке са чла-
ном 47. став 2. Закона, па је утврдио да  предметна законска 
одредба не регулише децидирано рокове у оквиру скраћеног 
поступка доношења докумената просторног уређења, него 
даје овлашћење  Народној скупштини  да о свим питањима, 
па и роковима скраћеног поступка, донесе Одлуку. Имајући 
у виду да се овлашћење  за скраћење поступка управо од-
носи, између осталог, и на  прописивање Одлуком  краћих 
рокова у поступку, те имајући у виду свеукупност изложе-
ног, Суд је оцијенио да Народна скупштина није прекорачила 
границе своје надлежности утврђујући оспореном одлуком 
петнаестодневно трајање јавног увида у Нацрт плана парце-
лације за ауто-пут Бања Лука‒Добој. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка 
правно стање потпуно утврђено, те да прикупљени пода-
ци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу 
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члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, 
у дијелу предмета који се односи на оцјену уставности и за-
конитости тачке VII подтачка 2. Одлуке, те члана 1. став 2. 
Правилника, одлучио без доношења рјешења о покретању 
поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења.

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

Број: У- 84/16                                           ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                    УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 

Потпуно, непотпуно или погрешно позивање 
доносиоца нормативног акта на правни основ 
код његовог доношења, у случају кад правни основ 
суштински постоји, не може довести до неустав-
ности и незаконитости поједиих одредаба или 
акта у цјелини.
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Имајући у виду да је подзаконски нормативни 

акт донесен од овлашћеног доносиоца, да садржи 
све обавезне елементе прописане законом и да је 
објављен на начин који је у складу с њим, а оспорено 
прописивање произлази из регулисања садржаног у 
вишем правном акту, не постоји повреда уставног 
начела законитости.
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Одлука
Број: У-91/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1.  тачка г), члана 40. 
став 5, члана 60. став 1. тач. а) и б)  и  члана 61. став 1. тач. г) 
и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
О Д Л У К У

          
Утврђује се да члан 29. Посебног колективног угово-

ра за запослене у области здравства (“Службени гласник 
Републике Српске” број 72/16 и 111/16) није у сагласности 
са Уставом и Законом о раду (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 1/16).

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. и 
31. Посебног колективног уговора за запослене у области 
здравства (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
72/16 и 111/16).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости члана 35. 
ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у об-
ласти здравства (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 72/16 и 111/16).
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О б р а з л о ж е њ е

Рада Давидовић из Гацка дала је Уставном суду Ре-
публике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости чл. 23. до 31. и члана 
35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у 
области здравства (“Службени гласник Републике Српске” 
број 72/16) (у даљем тексту: Посебни колективни уговор). У 
иницијитави је наведено да оспорене одредбе чл. 23. до 31. 
Посебног колективног уговора, којима је прописано вођење 
дисциплинског  поступка, нису у сагласности са Уставом и 
Законом о раду, јер такав поступак није прописан овим за-
коном. Такође, давалац иницијативе наводи да ни оспорени 
члан 35. став 2. и 3. Посебног колективног уговора, којим 
се регулише накнада плате предсједнику репрезентативног 
синдиката, није у сагласности са Законом о раду, с обзиром 
на то да  је овим законом предвиђено да се запосленима, 
колективним уговором (општим и посебним) не може дати 
мањи обим права од права утврђених законом. Поред наве-
дене несагласности, давалац иницијативе истиче да су исти 
ставови оспореног члана 35. Посебног колективног уговора 
несагласни и са Законом о платама запосленх лица у јавним 
установама у области здравства Републике Српске, с обзи-
ром на то да из одредби овог закона, којим је регулисан на-
чин утврђивања плата запослених, произлази да се колектив-
ним уговорима не могу установљавати нова права, а што је, 
како је наведено, случај са оспореним члановима Посебног 
колективног уговора. 

Министарство здравља и социјалне заштите Републи-
ке Српске и Синдикат здравства и социјалне заштите Репу-
блике Српске нису одговорили на наводе из поднесене ини-
цијативе.
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Посебни колективни уговор за запослене у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 72/16 и 111/16) закључили су Синдикат здрав-
ства и социјалне заштите Републике Српске и Министарство 
здравља и социјалне заштите Републике Српске на основу 
члана 240. став 3. Закона о раду Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске” број 1/16) и чл. 34. и 35. Зако-
на о платама запослених лица у јавним установама у области 
здравства Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 11/09).

Оспореним одредбама чл. 23. до 31. Посебног колекти-
вног уговора прописана је заштита права радника и у оквиру 
тога и дисциплински поступак, односно покретање, вођење 
и застарјелост дисциплинског поступка за утврђивање дис-
циплинске одговорности због повреде радних обавеза и дру-
га питања од значаја за заштиту радне дисциплине, као и пи-
тања материјалне одговорности радника.  

Оспореним чланом 35. Посебног колективног уговора 
прописано је да послодавац обезбјеђује репрезентативном 
синдикату сљедеће услове за његово дјеловање: накнаду 
плате у висини од 15% предсједнику репрезентативног син-
диката код послодавца до 100 радника, односно за сваких 
наредних 100 радника још по 2,5% на основну плату (тач-
ка 2) и накнаду од 25% на основну плату за професионално 
обављање функције предсједника репрезентативног синди-
ката гдје је број запослених преко 500 радника, о чему се 
закључује посебан уговор (тачка 3).

Уставом Републике Српске сваком је гарантовано пра-
во на рад и слободу рада и право на зараду, у складу са зако-
ном и колективним уговором ( члан 39. ст. 1. и 5.) и зајемчена 
слобода синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), а 



534

тачком 12. Амандмана XXXИИ на Устав републике Српске, 
којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република, 
између осталог, уређује и обезбјеђује радне односе и зашти-
ту на раду, док је чланом 108. став 2. утврђено да прописи и 
други општи акти морају бити у сагласноти са законом.

Законом о раду (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 1/16) уређују се радни односи, права, обавезе и 
одговорности из радног односа и други односи по основу 
рада у Републици Српској, ако посебним законима није дру-
гачије одређено, и прописује да је радни однос, однос између 
послодавца и радника и да се заснива закључивањем уговора 
о раду, одлуком о пријему, одлуком о избору и именовању, 
и другим правним основом уређеним посебним законом, да 
права из радног односа настају даном када радник ступи на 
рад по једном од правних основа из става 2. овог члана и да 
се права, обавезе и одговорности  из радног односа уређују 
и колективним уговором, а правилником о раду и уговором о 
раду само када је то овим законом одређено (члан 1). Такође, 
овим законом је прописано да се колективним уговором за-
кљученим између синдиката и послодавца у складу са зако-
ном уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, 
начин и поступак њиховог остваривања и међусобни односи 
учесника колективног уговора (члан 3), те да правилник о 
раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе којим се рад-
нику дају мања права или утврђују неповољнији услови рада 
од права и услова који су утврђени законом и да се колектив-
ним уговором, правилником о раду и уговором о раду могу 
да утврде друга или пропишу повољнија права и повољнији 
услови рада од оних утврђених овим законом, осим ако то 
законом није изричито забрањено (члан 9). Поред наведеног, 
релевантним одредбама чланова 137. до 141. овог закона, 
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између осталог, дефинисане су теже и лакше повреде радних 
обавеза, мјере које се могу изрећи раднику за повреду рад-
них обавеза и радне дисциплине, од којих и мјеру да посло-
давац може раднику за учињену тежу повреду радне обавезе, 
ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повре-
да радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, 
није такве природе да раднику треба да престане радни од-
нос, умјесто отказа уговора о раду, изрећи: или новчану каз-
ну у висини до 20% основне плате радника за мјесец у коме 
је новчана казна изречена, у трајању до три мјесеца, која се 
извршава обуставом од плате, на основу одлуке послодавца 
о изреченој мјери, или писмено упозорење са најавом отказа 
уговора о раду у којем се наводи да ће послодавац раднику 
отказати уговор о раду без поновног упозорења ако у наред-
ном року од шест мјесеци учини повреду радне обавезе или 
непоштовање радне дисциплине. Одредбом члана 238. ст. 1. 
прописано је да се колективним уговором, у складу са зако-
ном и другим прописима, уређују права, обавезе и одговор-
ности из радног односа, поступак измјена и допуна колекти-
вног уговора, међусобни односи учесника колективних уго-
вора и друга питања од значаја за уређивање односа између 
радника и послодавца.    

Законом о платама запослених лица у јавним установа-
ма у области здравства Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 11/09 и 116/16), је, као леx спе-
циалис, прописан начин утврђивања плата запослених лица 
у јавним установама у области здравства Републике Српске 
(члан 1. став 1), као и то: да се плате запослених лица из чла-
на 1. став 1. овог закона састоје од основне плате за редовни 
рад, увећане за накнаду за минули рад, пореза и доприноса 
који се уплаћују на плате (члан 2); да запослени из члана 1. 
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овог закона имају право на накнаду плате у пуном износу 
за вријеме коришћења годишњег одмора, плаћеног одсуства, 
републичких празника и других дана када се по закону не 
ради, привремене спријечености за рад због повреде на раду 
или професионалне болести (члан 33. став 1), те да, према 
члану 34. овог закона, запослени имају право на увећање ос-
новне плате за рад ноћу, за рад током републичких празника 
и других дана када се по закону не ради (став 1. тач. а) и б) и 
да ће се висина увећања основне плате из става 1. овог члана 
регулисати Посебним колективним уговором (став 2). 

На основу изложеног Суд је оцијенио да оспореним 
одредбама чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 и 31. Посеб-
ног колективног уговора за запослене у области здравства 
Републике Српске нису прекорачене границе законских 
овлашћења субјеката који су закључили овај уговор, јер се 
овим одредбама не мијењају законска рјешења у предметној 
области, већ се та рјешења ближе разрађују ради адекватне 
примјене у пракси. Наиме, имајући у виду одредбе Закона 
о раду којима је прописано да се колективним уговором за-
кљученим између синдиката и послодавца у складу са зако-
ном уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, 
као и начин и поступак њиховог остваривања, Суд је утврдио 
да субјекати који су закључили колективни уговор могу да 
уређују дисциплински поступак, односно покретање, вођење 
и застарјелост дисциплинског поступка за утврђивање дис-
циплинске одговорности због повреде радних обавеза и дру-
га питања од значаја за заштиту радне дисциплине. Такође, 
с обзиром на садржину наведених законских одредби, Суд је 
оцијенио да оспорене одредбе чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30 и 31. Посебног колективног уговора којима је прописа-
но да се овим колективним уговором уређује дисциплински 
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поступак, односно покретање, вођење и застарјелост дис-
циплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговор-
ности због повреде радних обавеза и друга питања од значаја 
за заштиту радне дисциплине ‒ нису у супротности са Зако-
ном о раду јер не садрже рјешења која би се могла сматрати 
прописивањем мањег обима права од оног који је прописан 
Законом. Ове одредбе служе да се раднику да могућност 
изјашњења у прописаном поступку када дође до повреде 
обавеза из уговора о раду. Пошто Закон о раду прописује 
мјере за повреду радних обавеза и радне дисциплине, те од-
редбе су њихова неопходна разрада и са законским одредба-
ма чине једну цјелину и доносе потребну правну сигурност 
у овој области. 

Међутим, и поред тога што се поједина питања од 
заједничког интереса послодавца и запослених у области 
здравства могу уредити и посебним колективним уговорима, 
Суд је оцијенио да то не подразумијева и овлашћење потпис-
ника ових уговора да раднику који је учинио повреду радних 
обавезе и радне дисциплине одреде  другачију висину нов-
чане казне од висине исте казне предвиђене Законом о раду. 
Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да прописивање 
као у оспореном члану 29. Посебног колективног уговора, 
према којем: 1) Дисциплинска комисија по спроведеном по-
ступку и утврђеном чињеничном стању обуставља поступак 
ако је наступила застара за покретање и вођење поступка, 
ослобађа радника одговорности или изриче мјеру престан-
ка радног односа ако је радник учинио тежу повреду рад-
не обавезе или новчане казне у висини до 30% од нето пла-
те радника у трајању до три мјесеца; 2) Послодавац може 
мјеру престанка радног односа због теже повреде радне 
обавезе замијенити новчаном казном у висини до 30% од 
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плате радника у трајању до три мјесеца, под условом да нису 
наступиле знатне теже посљедице за послодавца, да је сте-
пен одговорности радника несавјесни нехат и ако су утврђе-
не олакшавајуће околности за радника, о чему доноси посеб-
ну одлуку на захтјев радника и дисциплинске комисије, није 
у сагласности са чланом 141. Закона о раду. Дакле, како је ос-
пореном одредбом члана 29. Посебног колективног уговора 
за запослене у области здравства Републике Српске одређен 
виши износ наведене новчане казне од висине казне која је 
предвиђена Законом о раду, Суд је оцијенио да је ова одредба 
незаконита, односно да није у сагласности са чланом 141. 
Закона о раду. Такође, Суд је оцијенио да несагласност са 
Законом ову одредбу чини и неуставном, односно да оспо-
рени члан 29. Посебног колективног уговора за запослене у 
области здравства Републике Српске није у сагласности ни 
са  чланом 108. став 2. Устава Републике Српске.          

         
У погледу захтјева за оцјењивање уставности закони-

тости члана 35. ст. 2. и 3.  Посебног колективног уговора за 
запослене у области здравства Републике Српске, Суд је ут-
врдио да је својом Одлуком број У-86/16 од 12. јула 2017. 
године (“Службени гласник Републике Српске” број 69/17) 
утврдио  да члан 35. ст. 2. и 3. Посебног колективног уговора 
за запослене у области здравства (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 72/16 и 111/16) није у сагласности са Уста-
вом Републике Српске и Законом о платама запослених лица 
у јавним установама у области здравства Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/09 и 116/16).

С обзиром на то да је већ одлучивао о истој правној 
ствари, Суд је одлучио да сходно члану 37. став 1. тачка г) За-
кона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 
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Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12) не прихвати иниција-
тиву ни у дијелу који се односи на покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 35. ст. 2. и 3. 
Посебног колективног уговора за запослене у области здрав-
ства (“Службени гласник Републике Српске” број 72/16).  

            
Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

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

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

 
Број: У-91/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                    УСТАВНОГ СУДА
                                                          Мр Џерард Селман 
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С обзиром на то да се оспореним одредбама По-
себног колективног уговора не мијењају законска 
рјешења у предметној области, већ се та рјешења 
ближе разрађују ради адекватне примјене у пракси, 
њима није дошло до повреде уставног начела зако-
нитости.

Како је оспореном одредбом Посебног колекти-
вног уговора одређен виши износ новчане казне изре-
чене у дисциплинском поступку од висине казне која 
је предвиђена Законом, таква одредба је незаконита, 
односно неуставна. 
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Рјешење
Број: У-105/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на снову члана 115. Ус-
тава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 
тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједни-
ци одржаној 29. новембра 2017. године, д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 44. Закона о грађевинском земљишту Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
112/06). 

                                                    

О б р а з л о ж е њ е

Игор Сјериков из Бањалуке дао је Уставном суду Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности члана 44. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 112/06). Давалац иниција-
тиве сматра да су услови под којима члан 44. Закона доз-
вољава престанак државног власништва над грађевинским 
земљиштем и успоставу ранијег власничкоправног односа, 
дискриминишући према субјектима чија су власничка пра-
ва над релевантним земљиштем престала на начине друга-
чије од оних који су утврђени оспореном одредбом. Њоме, 
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наиме, нису обухваћени сви основи по којима је, у перио-
ду социјалистичког друштвено-економског уређења, дота-
дашњим власницима утврђиван престанак власничких права 
над земљиштем. Истиче се да је тадашња држава одузимала 
приватну имовину без накнаде, те се у том смислу указује на 
одредбе  чл. 56. и 60. Устава, чл. 20. до 36. Закона о основним 
својинскоправним односима („Службени лист СФРЈ“ број 
6/80), те прописивање Закона о експропријацији („Службени 
гласник Републике Српске“ број 110/06) и члана 1. Протокола 
број 1. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода (у даљем тексту: Конвенција), који могућност ли-
шавања имовинских права дозвољавају искључиво у јавном 
интересу и под законом утврђеним условима. У иницијативи 
се указује на другачије рјешење ове материје у окружењу, а 
дискриминишући карактер оспорене одредбе се објашњава 
на примјеру појединачног случаја у оквиру управног поступ-
ка. Сматрајући да члан 44. Закона у привилегован положај 
доводи само једну групу субјеката права, давалац иницијати-
ве предлаже да Суд утврди неуставност истог.  

У одговору који је доставила Народна скупштина Ре-
публике Српске наводи се да давалац иницијативе погрешно 
тумачи Устав и Закон, те да је иницијатива, стога, нејасна 
и неутемељена. Истиче се да се оспорена одредба на исти 
начин односи на све адресате који се налазе у истим или 
сличним ситуацијама због чега оспорено прописивање није 
у супротности са чланом 10. Устава, као и да су истом оси-
гурана права грађана заштићена чл. 56. и 60. Устава. Зако-
нодавац је становишта да је из иницијативе видљиво неза-
довољство постојећим законским рјешењем које је резултат 
цјелисходне процјене законодавца, о којој Суд није надлежан 
да одлучује.
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Оспорена одредба члана 44. Закона о грађевинском 
земљишту Републике Српске („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 112/06) прописује: да ступањем на снагу 
овог закона, по сили закона престаје државно власништво 
на грађевинском земљишту које није приведено намјени у 
складу са регулационим планом, а у друштвено, односно др-
жавно власништво је прешло на основу: а) Закона о национа-
лизацији најамних зграда и грађевинског земљишта (“Служ-
бени лист ФНРЈ” број 52/58) и б) Закона о одређивању грађе-
винског земљишта у одређеним насељима градског каракте-
ра (“Службени лист СРБиХ” број 24/68), који се односи ка 
општине Бања Лука, Добој, Рудо, Вишеград и Зворник; да на 
грађевинском земљишту које није приведено намјени у скла-
ду са регулационим планом, а у друштвено, сада државно 
власништво прешло је на основу одлуке општине, на којем 
је престало државно власништво, на основу члана 96. Зако-
на о грађевинском земљишту Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” број 86/03) утврдиће се преста-
нак државног власништва и успостављање ранијег власнич-
коправног односа; да се престанак власништва из ст. 1. и 2. 
овог члана, као и успостављање ранијег власничкоправног 
односа, утврђује рјешењем надлежног органа управе за имо-
винско‒правне послове; да се рјешење из става 2. овог члана 
може оспоравати жалбом у поступку пред Републиком упра-
вом за геодетске и имовинско-правне послове; да се правос-
нажно рјешење из става 2. овог члана доставља по службеној 
дужности органу надлежном за евиденцију права на некрет-
нинама на спровођење. 

У поступку оцјењивања уставности оспорене одред-
бе Закона Суд је имао у виду да је Уставом утврђено: да су 
грађани Републике равноправни у слободама, правима и 
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дужностима, једнаки пред законом и да уживају исту правну 
заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припад-
ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-
вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 
положај или друго лично својство (члан 10); да се економско 
и социјално уређење заснива, између осталог, на равноправ-
ности свих облика својине и слободном привређивању (члан 
50); да сви облици својине имају једнаку правну заштиту 
(члан 54); да се законом може ограничити или одузети право 
својине уз правичну накнаду (члан 56. став 1); да се својин-
ска права и обавезе над средствима у друштвеној својини 
и услови под којим се та средства преносе у друге облике 
својине уређују законом (члан 58. став 1); да физичка и прав-
на 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 об-
лигационе односе и заштиту свих облика својине, (тачка 6. 
Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68). 

  
Суд је, такође, узео у обзир да је чланом 198. тачка 

б) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) прописано 
да ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 
о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике 
Српске“ број 112/06), осим члана 44. наведеног закона.

Поред наведеног, чланом 1. Протокола 1 уз Конвенцију 
зајемчено је 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 услови-
ма 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 
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да би регулисала коришћење имовине у складу с општим ин-
тересима или да би обезбедила наплату пореза или других 
дажбина или казни.  

Имајући у виду наведене одредбе Устава, Суд је ут-
врдио да се прописујући на начин као у члану 44. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске, законодавац 
кретао у границама својих уставних овлашћења, због чега 
се оспорена законска одредба не може доводити у питање са 
аспекта члана 10. Устава, како то сматра давалац иницијати-
ве. Такође, Суд је рјешењем број У-11/08 од 24. марта 2010. 
године („Службени гласник Републике Српске“ број 34/10) 
оцјењујући уставност члана 19. став 2. и члана 45. Закона 
о грађевинском земљишту Републике Српске  („Службени 
гласник Републике Српске“ број 112/06), утврдио да је ис-
кључиво право законодавца да у оквиру предвиђених мјера 
економске и социјалне политике пропише својинска права и 
обавезе над средствима у државној својини, као и да утвр-
ди услове под којим се та средства преносе у друге облике 
својине, а имајући у виду неопходност регулисања питања 
трансформације права својине усљед новонасталих односа 
у овој области и уставна овлашћења законодавца да уређује 
и обезбјеђује својинска права и обавезе над средствима у 
друштвеној својини те услове под којим се та средства пре-
носе у друге облике својине, као и уставне гаранције из чл. 
50. и 54. Устава Републике Српске. Такође, Суд сматра да 
је, у контексту навода о повреди члана 10. Устава, неоправ-
дано поредити правни положај лица која, сагласно Закону, 
испуњавају услове за успоставу ранијег власничкоправног 
односа на грађевинском земљишту, са положајем лица која 
овакве услове не испуњавају. Начело равноправности у ост-
варивању права и обавеза није апсолутног карактера, те га 
је могуће сагледати искључиво у оквиру истих категорија 
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субјеката права. Иницијативом се, напротив, у исти кон-
текст стављају адресати Закона и лица чија права и обавезе 
истим нису обухваћена, који, дакле, припадају различитим 
категоријама субјеката права и који се налазе у различитим 
правним ситуацијама. У конкретној уставноправној ствари 
се, у суштини, не оспорава уставност прописивања члана 
44. Закона, већ се поставља питање уставности законодав-
чевог пропуштања да истим уреди предметну материју на 
начин који давалац иницијативе сматра оптималним, због 
чега иницијатива не садржи разлоге подобне за апстрактну 
оцјену уставности. Имајући у виду да је Суд већ раније кон-
статовао да из Устава произлази овлашћење законодавца да 
утврди услове под којима се, права и обавезе над средствима 
у државној својини преносе у друге облике својине, то се у 
предметном случају не ради о легислативном пропусту, већ 
о цјелисходној процјени законодавца да релевантну материју 
треба уредити на прописани начин. Сходно члану 115. Ус-
тава, није у надлежности овог суда да цијени оправданост 
овакве процјене.  

Поред овога, имајући у виду чланом 115. Устава де-
финисан стандард оцјене у поступцима контроле уставности 
закона пред Судом, наводи којима се указује на неустав-
но и незаконито одузимање приватне имовине у ранијем 
друштвено-економском поретку, те рјешавање поступајућег 
органа управе у појединачној правној ствари, као и другачије 
уређење релевантне материје у иностраном правном систе-
му, нису од уставноправног значаја.

С обзиром на то да је у току претходног поступка 
правно стање потпуно утврђено, те да прикупљени пода-
ци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу 
члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске 
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(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), 
у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покре-
тању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења.

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

Број: У-105/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                       УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман 
 

Када се иницијативом за покретање поступка 
нормативне контроле суштински не оспорава ус-
тавност оспорене одредбе, већ се поставља питање 
уставности законодавчевог пропуштања да истом 
нормом уреди предметну материју на начин за који 
давалац иницијативе сматра оптималним, так-
ва иницијатива не садржи разлоге подобне за ап-
страктну оцјену уставности. 
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Одлука
Број: У-106/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

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 29. новембра 2017. године,  д о н и о  ј е 

 
О Д Л У К У

          
Утврђује се да Правилник о условима остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других 
привредних дјелатности (“Службени билтен Општине 
Угљевик” број 8/16) није у сагласности са Уставом Репу-
блике Српске, Законом о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и Законом о обезбјеђивању и усмјеравању средстава 
за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

   
О б р а з л о ж е њ е

 Јован Перић из Бијељине дао је Уставном суду Репу-
блике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењи-
вање законитости Правилника о условима остваривања 
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других прив-
редних дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” 
број 8/16), (у даљем тексту: оспорени правилник). Давалац 
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иницијативе сматра да је начелник Општине Угљевик, до-
ношењем оспореног правилника, самовољно преузео право 
планирања и распоређивања  буџетских издатака, иако је то, 
како наводи, према Закону о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у надлежнос-
ти Скупштине општине. Такође, сматра да је, због наведеног, 
оспорени правилник у цијелости супротан члану 25. став 2. 
овог закона, те предлаже да Суд утврди да његове одредбе 
нису у сагласности са овим законом.

У одговору на наводе из иницијативе који је Уставном 
суду доставио начелник Општине Угљевик, поред осталог, 
истиче се да су наводи о несагласности оспореног правилни-
ка са чланом 25. став 2. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), као и 
наводи да је начелник Општине Угљевик самовољно преузео 
право планирања и распоређивања буџетских издатака, не-
основани, те да Скупштина општине Угљевик доноси Буџет 
ове општине у коме се планирају приходи и расходи и да се 
расходи разврставају по функционалној класификацији. По-
ред тога, наведено је да је чланом 2. Одлуке о стављању ван 
снаге Правилника о условима остваривања новчаних под-
стицаја за развој пољопривреде и других привредних дје-
латности Скупштине општине Угљевик (“Службени билтен 
Општине Угљевик” број 3/11), начелник Општине Угљевик 
задужен да у року од 30 дана од ступања на снагу ове одлуке 
донесе нови правилник о условима остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде и других привредних 
дјелатности, те да је након тога донесен оспорени правил-
ник и објављен у „Службеном билтену Општине Угљевик” 
број 8/16. С обзиром на то да поднесену иницијативу сматра 
неоснованом, начелник Општине Угљевик предлаже да Суд 
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донесе рјешење о неприхватању  поднесене иницијативе.

Оспорени Правилник о условима остваривања новча-
них подстицаја за развој пољопривреде и других привред-
них дјелатности (“Службени билтен Општине Угљевик” 
број 8/16), начелник Општине Угљевик је донио на основу 
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чла-
нова 51. и 60. Статута Општине Угљевик (“Службени билтен 
Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Ос-
пореним правилником су прописани услови које морају да 
испуњавају правна и физичка лица за остваривање права на 
новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, 
висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе које 
мора да испуни корисник након примања новчаних подсти-
цаја, као и потребна документација. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
пореног правилника, Суд је, прије свега, имао у виду тачку 
8. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 
замијењен члан 68. Устава Републике Српске, према којој Ре-
публика уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце, по-
ред осталих, и развоја пољопривреде и села, те одредбу чла-
на 108. Устава, којом је утврђено да закони, статути, други 
прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 
те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности 
са законом.

Поред ових одредаба Устава, Суд је у овом конкрет-
ном предмету имао у виду  одредбе Закона о пољопривре-
ди („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/06, 20/07, 
86/07 и 171/09), чијим је чланом 25. став 2. прописано да 
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се мјере подстицаја у пољопривреди спроводе у складу са 
Пољопривредном стратегијом и овим законом, до изно-
са средстава планираних буџетом Републике Српске за те 
намјене за одређену фискалну годину, те и одредбу члана 26. 
став 2, према којој корисници права остварују право на ко-
ришћење подстицајних средстава на основу захтјева у скла-
ду са овим законом и другим прописом. 

Такође, у поступку оцјењивања уставности и закони-
тости оспореног правилника Суд је имао у виду и одредбе: 
члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
којим је прописано да општина има право да се бави свим пи-
тањима од локалног интереса која нису искључена из њене 
надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти 
и члана 72. истог закона, који је наведен као правни основ 
за доношење оспореног правилника и којим је прописано: 
да органи јединице локалне самоуправе у вршењу послова 
из своје надлежности доносе статут, пословник, одлуке, пра-
вилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке 
и резолуције (став 1); да скупштина јединице локалне само-
управе доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључ-
ке, препоруке и резолуције (став 2) и да начелник општине, 
односно градоначелник у вршењу послова доносе одлуке, 
правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке (став 
3); члана 25. став 2. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 52/14), у односу на 
који давалац иницијативе оспорава предметни правилник, 
којим је прописано да се уз захтјев из става 1. овог члана 
обавезно доставља образложење у писаној форми које садр-
жи податке о организационој структури буџетског корисни-
ка, његовим активностима и услугама, преглед средстава и 
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запослених који су неопходни за обављање активности и пру-
жање услуга у оквиру буџетских издатака, као и опис и раз-
логе обављања активности за које се траже додатна средства, 
те чланова 51. и 60. Статута општине Угљевик (“Службени 
билтен Општине Угљевик” бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 
3/14), чије одредбе су, такође, наведене као правни основ за 
доношење оспореног правилника, и којим су, између оста-
лих надлежности начелника општине, прописане и надлеж-
ности да предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини, да 
извршава локални буџет и да доноси одлуке о располагању 
новчаним средствима на начин утврђен Статутом, те да у вр-
шењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, програ-
ме, препоруке, смјернице, упутства, рјешења и закључке као 
и приједлоге свих аката које доноси Скупштина општине, 
изузев аката које предлажу други органи. 

Суд је утврдио да је одредбом члана 1. Закона о обез-
бјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање раз-
воја пољопривреде и села („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 43/02 и 106/09) прописано да се овим законом 
уређују извори и начин коришћења средстава усмјерених 
за подстицање развоја пољопривреде и села и на тај начин 
обезбјеђење прехрамбене сигурности становништва Репу-
блике Српске. Такође, одредбом члана 8. став 2. овог закона 
прописано је да План употребе средстава садржи: годишњи 
износ и распоред средстава по појединим намјенама, услове 
под којима се одобравају стредства, што се све регулише пра-
вилником, а одредбом члана 11. је прописано да ће Минис-
тарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 
тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона, доније-
ти Правилник о условима које морају да испуњавају правна 
и физичка лица за коришћење подстицајних средстава.     
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По оцјени овог Суда, из одредбе члана 11. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи  произлази да се општина, па тиме 
и начелник општине, не могу бавити питањима од локалног 
интереса која су искључена из њихове надлежности или су 
додијељена другом нивоу власти, као и да је одредбом чла-
на 11. Закона о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за 
подстицање развоја пољопривреде и села, као lex specialis, 
одређена надлежност Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Републике Српске да правилником 
утврђује начин коришћења средстава усмјерених за подсти-
цање развоја пољопривреде и села, као и услове које морају 
да испуњавају правна и физичка лица за остваривање под-
стицајних средстава. Стога је Суд оцијенио да је доношењем 
оспореног правилника начелник општине Угљевик, преузео 
надлежност Министарства пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Републике Српске и тиме прекорачио своја за-
конска и статутарна овлашћења, чиме је повриједио начело 
законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, 
због чега је овај правилник у цјелини, с формално правног 
аспекта,  несагласан са Уставом Републике Српске. 

На основу наведеног Суд је оцијенио да оспорени пра-
вилник није у сагласности са Уставом Републике Српске, 
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Законом 
о обезбјеђивању и усмјеравању средстава за подстицање 
развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 43/02 и 106/09).

Оцјењујући наводе даваоца иницијативе да је начелник 
Општине Угљевик доношењем оспореног правилника само-
вољно преузео право планирања и распоређивања буџетских 
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издатака, Суд је, имајући у виду напријед наведене одредбе 
Закона о буџетском систему, утврдио да се ови наводи ини-
цијативе не могу довести у везу са тим одредбама, јер су оне 
по својој правној природи техничког карактера, с обзиром 
на то да се њима прописује поступак реализације буџетског 
захтјева корисника Буџета Републике. 

 
Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

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

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

Број: У- 106/16                                          ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                     УСТАВНОГ СУДА
                                                                  Мр Џерард Селман 
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У случају када доношењем оспореног правилника 
начелник локалне самоуправе преузме надлежност 
републичког ресорног министарства и тако пре-
корачи своја законска и статутарна овлашћења, 
долази до повреде начела законитости због чега је 
оспорени нормативни акт у цјелини, с формално 
правног аспекта, несагласан са Уставом.
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Одлука
Број: У-109/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

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 глас-
ник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одр-
жаној 29. новембра 2017. године, д о н и о  је

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 7. Упутства о начину обрачуна 
накнаде трошкова превоза запослених у институцијама 
правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске” број 72/16) није у сагласности са Уставом Ре-
публике Српске, Законом о раду (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 1/16) и Законом о платама запослених 
у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е

Стевановић Слободан и др. из Зворника, које заступа 
Салих Механовић, адвокат из Калесије, дали су Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности и законитости члана 7. Упутства о 
начину обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у ин-
ституцијама правосуђа Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” број 72/16), које је донио министар 
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правде у Влади Републике Српске. У иницијативи се наво-
ди да је оспорена одредба овог упутства у супротности са 
чланом 132. став 1. тачка 2) Закона о раду и чланом 52. По-
себног колективног уговора за запослене у институцијама 
правосуђа Републике Српске. Даваоци иницијативе сматрају 
да је у конкретном случају дошло и до повреде гаранција о 
равноправности и једнакости грађана из члана 10. Устава, јер 
је адресатима ове норме право на накнаду трошкова прево-
за умањено за 50% у односу на остале запослене у право-
суђу којима је то право признато у пуном обиму. Указују и 
на кршење члана 48. Устава, према којем се права и слободе 
зајемчени овим уставом не могу одузети и ограничити. Нак-
надно, Синдикат правосуђа Републике Српске и Синдикал-
на организација Основног суда у Мркоњић Граду поднијели 
су овом суду приједлоге за оцјењивање уставности и зако-
нитости исте одредбе наведеног упутства. У приједлозима, 
у којима је на исти начин као и у претходној иницијативи 
образложена повреда Устава и закона, додатно се указује и 
на несагласност овог упутства са чланом 30. став 1. тачка 
б) Закона о платама запослених у институцијама правосуђа 
Републике Српске. Истиче се, наиме, да је начин на који је 
оспореном одредбом Упутства уређено питање предметне 
накнаде супротан овом закону, који је изричито прописао да 
се висина ове накнаде регулише посебним колективним уго-
вором. 

С обзиром на то да је у конкретним уставноправним 
стварима више субјеката иницијативом и приједлозима тра-
жило да се оцијени уставност и законитост исте одредбе 
Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза за-
послених у институцијама правосуђа Републике Српске, Суд 
је, на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног 
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суда Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 114/12, 29/13 и 90/14), Рјешењем број У-109/16 
од 25. јануара 2017. године одлучио да споји ове акте ради 
вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу која 
је заведена под бројем У-98/16 и приједлог број У-113/16 
приједлогу који је евидентиран под бројем У-109/16.

Министарство правде није доставило одговор на наво-
де из иницијативе и приједлога.   

Упутство о начину обрачуна накнаде трошкова прево-
за запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 72/16) минис-
тар правде је, уз претходно прибављено Мишљење Синдика-
та правосуђа број 01-08/16, донио на основу члана 69. став 4. 
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), тач. III и V Одлуке Владе Републике Српске о утврђи-
вању увећања плате, висине примања по основу рада и виси-
не помоћи раднику, број 04/1-012-2-1406/16 од 29. јуна 2016. 
године (“Службени гласник Републике Српске” број 53/16) 
и члана 52. став 1. тачка 2. Посебног колективног уговора 
за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 53/16). Оспо-
реним чланом 7. овог упутства прописано је да запосленом 
који своје право на накнаду трошкова превоза не остварује 
путем мјесечне карте, ни путем уговорене цијене мјесечне 
карте, а којем је мјесто становања удаљено од радног мјеста 
преко четири киломера, припада право на трошкове превоза 
у висини 50% цијене мјесечне карте или уговорене цијене 
мјесечне карте.    
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У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
порене одредбе предметног упутства, Суд је имао у виду да 
је Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” 
број 1/16) прописано да се одредбе овог закона примјењују 
и на запослене у републичким органима, органима локалне 
самоуправе и јавним службама, ако посебним законом није 
другачије одређено (члан 2. став 2), да су одредбе општег 
акта које утврђују неповољнија права или неповољније ус-
лове рада од права и услова утврђених овим законом незако-
ните и умјесто њих се примјењују одредбе овог закона (члан 
10. став 1), да послодавац раднику исплаћује накнаду трош-
кова превоза код доласка на посао и повратка са посла, уко-
лико превоз није организован од стране послодавца, те да се 
висина и начин остваривања примања из става 1. овог члана 
уређују колективним уговором (члан 132. став 1. тачка 2) и 
став 2), те да се колективним уговором, у складу са законом и 
другим прописом, уређују права, обавезе и одговорности из 
радног односа (члан 238. став 1). Поред тога, према Закону 
о платама запослених у институцијама правосуђа Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/14 
и 116/16) овим законом се уређује начин утврђивања плата, 
накнада и осталих личних примања запослених у судовима 
и тужилаштвима Републике Српске, Правобранилаштву Ре-
публике Српске, казнено-поправним установама, судској по-
лицији и Центру за едукацију судија и тужилаца Републике 
Српске (члан 1.). Чланом 30. став 1. тачка б) и став 2. овог 
закона прописано је да запослени имају право на накнаду 
трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања са 
посла, а висина накнаде из става 1. овог члана се регулише 
посебним колективним уговором. У конкретном случају ре-
левантна је и одредба члана 69. став 4. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 
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11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), према којој 
се упутством одређује начин на који органи управе и носио-
ци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе закона 
или другог прописа, као и члана 70. ст. 1. и 2. истог закона, 
којим је прописано да органи управе могу доносити про-
писе из члана 69. овог закона само када су за то изричито 
овлашћени законом или прописом Владе, те да органи упра-
ве не могу на основу члана 69. овог закона одеђивати своје 
или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима 
установљавати права и обавезе које нису већ установљене 
законом или прописом Владе. 

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је 
оцијенио да је прописивањем из оспорене одредбе члана 7. 
Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза за-
послених у институцијама правосуђа Републике Српске до-
шло до повреде Закона о раду, Закона о платама запослених у 
институцијама правосуђа Републике Српске, те тиме и прин-
ципа законитости из члана 108. Устава. Наиме, како је већ 
истакнуто, овим законима је прописано да се висина и начин 
остваривања накнаде трошкова превоза приликом доласка 
на посао и враћања са посла уређује колективним уговором. 
Сагласно овом овлашћењу, Посебним колективним уговором 
за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске 
уређено је питање ове накнаде тако што је прописано да се 
исплаћује запосленима којима је мјесто становања удаље-
но од радног мјеста преко четири километра и то у висини 
пуне цијене превозне карте у јавном саобраћају, што ће се 
ближе уредити инструктивним актом који доноси министар 
уз претходно прибављено мишљење Синдиката правосуђа. 
Међутим, у конкретном случају министар правде је одред-
бом члана 7. оспореног упутства, које је по својој правној 
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природи инструктвни акт и доноси се са циљем извршавања 
закона и других прописа, аутономно уредио питање висине 
предметне накнаде за једну категорију запослених у инсти-
туцијама правосуђа, односно за лица која своје право на нак-
наду трошкова превоза не остварују путем мјесечне карте, 
као ни путем уговорене цијене мјесечне карте, тако што им 
је одредио накнаду у висини од 50% цијене мјесечне карте 
или уговорене цијене мјесечне карте. Како из наведеног јас-
но произлази да ова одредба нема инструктивни каратер, већ 
уређује висину накнаде, дакле материју која није у надлеж-
ности министра правде, односно за чије регулисање није до-
био овлашћење од стране законодавца, Суд је оцијенио да 
је доносилац предметног упутства оваквим прописивањем 
изашао из оквира својих уставних и законских овлашћења, 
те нарушио начела уставности и законитости из члана 108. 
Устава.      

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

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

Број: У- 109/16                                         ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                    УСТАВНОГ СУДА
                                                             Мр Џерард Селман 
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С обзиром на то да оспорена одредба подзаконског 
нормативног акта нема инструктивни каратер, 
већ се њоме уређује материја која није у надлеж-
ности ресорног министра и за чије регулисање није 
добио овлашћење од стране законодавца, доносилац 
предметног акта оваквим је прописивањем изашао 
из оквира својих уставних и законских овлашћења и 
тиме нарушио начело уставности и законитости.
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Рјешење
Број: У-111/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и  члана 61. став 
1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сјед-
ници одржаној 29. новембра 2017. године, д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости чланова 8. и 9. Правилника о измје-
нама и допунама Правилника о начину остваривања над-
зора у области девизног и спољнотрговинског пословања 
(“Службени гласник Републике Српске“ број 95/07).

О б р а з л о ж е њ е

Радован Лончар из Бање Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу  за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости чланова 8. и 9. Пра-
вилника о измјенама и допунама Правилника о начину ост-
варивања надзора у области девизног и спољнотрговинског 
пословања (“Службени гласник Републике Српске“ број 
95/07), наводећи да оспорене одредбе Правилника нису у са-
гласности са Уставом Републике Српске и Законом о девиз-
ном пословању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
96/03 и 123/06). Образлажући разлоге оспоравања давалац 
иницијативе наводи да су оспореним одредбама Правилника 
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грубо нарушена и ускраћена основна права и дужности ре-
публичких девизних  инспектора у вршењу инспекцијског 
надзора и то, прије свега, право и дужност издавања (потпи-
сивања) прекршајног налога за учињени девизни прекршај, 
као и право и дужност подношења (потписивања) захтјева за 
покретање прекршајног поступка, и с тим у вези наглашава 
да се ради о правима и дужностима која имају инспектори 
Инспектората Републике Српске, порески инспектори, уп-
равни инспектори и др. Према мишљењу даваоца иниција-
тиве, права и дужности инспектора који врше инспекцијски 
надзор не могу се регулисати  подзаконским актима већ мо-
рају бити прописана законом, те  указује на раније важећи 
Закон о државној управи (“Службени гласник Републике 
Српске” број 11/94) којим су, на јединствен начин, била про-
писана права и дужности свих инспектора у вршењу инспек-
цијског надзора. С обзиром на изложено предлаже да Суд 
утврди да оспорене одредбе Правилника нису у сагласности 
са Уставом и законом. 

У одговору Републичког девизног инспектората наво-
ди се да је  Правилник чије одредбе су оспорене донесен у 
оквиру овлашћења која су овој управи, у саставу Министар-
ства финансија Републике Српске, дата Законом о девизном 
пословању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 96/03 
и 123/06), Законом о административној служби у управи Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 и 20/07), као и  Законом о 
министарствима (“Службени гласник Републике Српске” 
број 70/02), који је био на снази у вријеме доношења осно-
вног текста овог правилника. Детаљно образлажући разлоге 
оспореног нормирања у одговору се, између осталог, наво-
де одредбе чл. 50, 51. и 52. Закона о девизном пословању, 
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којим су прописана права и дужности инспектора Републич-
ког девизног инспектората у вршењу девизне контроле и 
која су, како се наводи, оспореним правилником само раз-
рађена ради њихове лакше примјене. У одговору се, такође, 
указује на  Закон о прекршајима Републике Српске (“Служ-
бени гласник Републике Српске” број 34/06), који је био на 
снази у вријеме доношења оспорених измјена Правилника, 
као и сада важећи Закон о прекршајима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 63/14), којим 
је регулисано покретање и вођење прекршајног поступка, 
као и органи који су овлашћени за покретање  прекршајног  
поступка. У одговору су, такође, детаљно оспорени наводи 
даваоца иницијативе којим се прави компарација овлашћења 
инспектора овог инспектората са инспекторима Пореске уп-
раве Републике Српске и Републичке управе за инспекцијске 
послове          (Инспектората), и с тим у вези  указује  на 
начин рада инспектора Републичког девизног инспектората 
односно наглашава да исти не сачињавају записник на лицу 
мјеста, него у просторијама овог инспектората који се, на-
кон тога, поштом доставља контролисаном субјекту тако да 
се тек по истеку рока за примједбе и евентуалних допуна 
записника може покренути прекршајни поступак, као и да 
би другачије нормирање довело у питање извођење доказа у 
прекршајном поступку односно  саслушање инспектора овог 
инспектората као свједока у прекршајном поступку, будући 
да  је то најважнији доказ који користи Републички девизни 
инспекторат као орган овлашћен за покретање прекршајног 
поступка. 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
начину остваривања надзора у области девизног и спољ-
нотрговинског пословања (“Службени гласник Републике 
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Српске“ број 95/07) донио је директор Републичког девизног 
инспектората, на основу члана 46. став 3. Закона о девизном 
пословању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 96/03 
и 123/06) и члана 112. Закона о административној служби 
у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 и 20/07). Овим 
правилником извршене су измјене и допуне Правилника о 
начину остваривања надзора у области девизног и спољно-
трговинског пословања (“Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 28/04).

Оспореним чланом 8. овог правилника којим је из-
мијењен члан 20. основног Правилника  прописано је: да 
након што су овлашћена службена лица Инспектората сачи-
нила записник којим су констатоване повреде закона, другог 
прописа, односно општег акта, Инспекторат ће поступити у 
складу са Законом о прекршајима Републике Српске и про-
тив резидента или нерезидента који је учинио повреду по-
кренути прекршајни поступак, у року од 15 дана од  дана 
завршене контроле, на један од сљедећих начина: издавањем 
прекршајног налога који израђују овлашћена лица потпис-
ници записника на основу којег се издаје прекршајни налог, 
уз координацију са Одјељењем за правне и опште послове, а 
потписује га директор Инспектората (тачка 1), уколико нема 
услова за издавање прекршајног налога, подношењем за-
хтјева за покретање прекршајног поступка надлежном суду. 
Захтјев сачињава Одјељење за правне и опште послове Ин-
спектората, након што му спис прослиједи вршилац контро-
ле, а потписује га директор Инспектората (тачка 2). Чланом 
9. овог правилника прописано је да  се у члану 21.  ријеч: 
“инспектор” замјењује ријечју: “Инспекторат”. 
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Приликом разматрања навода из иницијативе Суд 
је имао у виду да давалац иницијативе није навео одредбе 
Устава у односу на које оспорава уставност ових одредаба 
Правилника. Међутим, полазећи од разлога оспоравања на-
ведених у иницијативи Суд је оцијенио да се уставност на-
ведених одредаба Правилника оспорава са становишта чла-
на 108. став 2. Устава којим је утврђено да прописи и други 
општи акти морају бити у сагласности са законом. 

Суд је, такође, имао у виду да је оцјена законитости 
оспорених одредби Правилника тражена у односу на За-
кон о девизном пословању (“Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14) којим се уређује  
плаћање и наплаћивање између резидената и нерезидената 
и пренос средстава плаћања, плаћање и наплаћивање између 
резидената у страним средствима плаћања, куповина и про-
даја средстава плаћања, физички пренос средстава плаћања, 
рачуни резидената и нерезидената и друго девизно посло-
вање у Републици Српској (члан 1. став 1). С тим у вези Суд 
је имао у виду да је овим законом, чланом 44. прописано да 
контролу девизног пословања које је уређено овим законом 
и прописима донесеним на основу овог закона врше Репу-
блички девизни  инспекторат (у даљем тексту: Инспекторат), 
Агенција за банкарство Републике Српске (у даљем тексту: 
Агенција) и царински органи, а чланом 46. да контролу деви-
зног пословања резидената и нереизедената врши Инспекто-
рат (став 1), да Инспекторат врши контролу девизног посло-
вања лица из члана 45. овог закона ако су повезана имовин-
ским, управљачким и пословним односима са лицима из 
става 1. овог члана (став 2), те да надлежни државни орган 
прописује начин вршења контроле девизног пословања из 
става 1. овог члана (став 3), док је чланом 51. прописано да 
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ће  инспектор, ако вршењем девизне контроле утврди неза-
конитост или неправилност у вршењу девизних или спољ-
нотрговинских послова, донијети рјешење којим наређује 
да се отклоне утврђене незаконитости или неправилности, 
односно да се наређене мјере изврше, одредити рок у коме 
се то мора извршити и предузети друге мјере предвиђе-
не законом (став 1), као и да се у поступку и предузимању 
радњи у вршењу девизне контроле примјењују одредбе за-
кона којим се уређује општи управни поступак, ако законом 
није другачије одређено (став 4). Према члану 52. овог за-
кона ако је прописима предвиђена заштитна мјера, односно 
мјера безбједности одузимања предмета у вези с извршеним 
кривичним дјелом или прекршајем, овлашћено лице може у 
вршењу девизне контроле привремено одузети предмете ако 
постоји основана сумња да су њима извршени кривично дје-
ло или прекршај, да су били намијењени за извршење, или 
да су настали извршењем кривичног дјела, односно прекр-
шаја. О одузетим предметима инспектор, односно овлашће-
но лице издаје потврду (члан 52). Уз то, овим законом је и то 
чланом 53. прописано да се прекршајни поступак покреће 
и води у складу са прописима којима се уређује прекршај-
ни поступак, а чланом 54. да Инспекторат прати извршење 
новчаних казни и других мјера изречених прекршајним на-
логом или путем споразума о санкцији  (став 1), да ће ако 
утврди да кажњена особа избјегава да плати новчану казну, 
прекршајни налог доставити на извршење надлежном орга-
ну или организацији (став 2), те да су надлежни орган или 
организација дужни да обавијесте Инспекторат о извршењу 
прекршајног налога из става 2. овог члана, као и о извршењу 
рјешења донесеног по захтјеву Инспектората за покретање 
прекршајног поступка (став 3). 
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Поред тога, Суд је имао у виду да је чланом 112. За-
кона о административној служби у управи Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 16/02, 62/02, 
38/03, 42/04, 49/06 и 20/07) који је наведен као правни основ 
за доношење оспореног правилника, било прописано да пра-
вилнике, наредбе и упутства доноси старјешина који руково-
ди органом државне управе (став 1). Исто тако, Суд је имао  у 
виду да је  наведени закон престао да важи ступањем на сна-
гу Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
15/16 и 57/16), те да је овим законом, између осталог, пропи-
сано да послове управе обављају министарства, републичке 
управе и републичке управне организације (члан 12), да је 
Републички девизни инспекторат републичка управа у сас-
таву Министарства финансија, која обавља управне и друге 
стручне послове који се, између осталог, односе на инспек-
цијску контролу, односно надзор девизног и спољнотрговин-
ског пословања и кредитних и других пословних односа са 
иностранством, те покретање прекршајног поступка изда-
вањем прекршајног налога и подношењем захтјева за покре-
тање поступка пред надлежним судом  (чл. 32. и 37), да су 
послови управе, поред осталих, поступање у прекршајном 
поступку (члан 65. тачка е), да органи управе доносе пра-
вилнике, наредбе, упутства и друге опште акте (члан 69. став 
1), да се правилником разрађују поједине одредбе закона или 
прописа Владе (члан 70. став 2), те да поступање у прекр-
шајном поступку обухвата подношење захтјева за покретање 
прекршајног поступка и друге радње у току прекршајног по-
ступка  (члан 77).

Поред наведених одредаба Закона о девизном посло-
вању и Закона о републичкој управи које су, по оцјени Суда, 
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релевантне за оцјену законитости оспорених одредби Пра-
вилника, Суд је  имао у виду и Закон о прекршајима Републи-
ке Српске и то како важећи објављен у “Службеном гласнику 
Републике Српске” бр. 63/14 и 110/16, тако и претходни који 
је био на снази у вријеме доношења оспореног правилника, а 
који је објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” 
бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11. 

Законом о прекршајима Републике Српске који је био 
на снази у вријеме доношења оспореног правилника било 
је прописано да је овлашћени орган за покретање прекр-
шајног поступка, поред осталог, надлежни инспекцијски 
орган (члан 2. став 1. тачка а) алинеја 2), да се прекршајни 
поступак покреће: издавањем прекршајног налога или под-
ношењем захтјева за покретање прекршајног поступка суду 
који је надлежан према члану 4. став 2. овог закона (члан 
31. став 1), да ће овлашћени орган издати прекршајни налог 
уколико установи да је прекршај из његове надлежности ут-
врђен на један од начина који су таксативно наведени у тач. 
а) до д) (члан 32. став 1), да се прекршајни налог доноси 
у писаној форми и мора садржавати, између осталог, назив 
овлашћеног органа који га је издао; име и својство службе-
ног лица које га је издало, утврђена санкција, укључујући 
новчану казну и/или заштитну мјеру, те потпис овлашћеног 
представника овлашћеног органа (члан 33. став 1. тач. б, ц, 
н),  да ће у случајевима када није могуће издати прекршај-
ни налог, овлашћени орган покренути поступак против ок-
ривљеног подношењем захтјева за покретање прекршајног 
поступка надлежном суду (члан 39), да образац за покретање 
прекршајног поступка прописује Министарство правде Ре-
публике Српске и садржи, између осталог, сљедеће подат-
ке: назив  подносиоца захтјева за покретање прекршајног 
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поступка и његову адресу, односно лично име лица које под-
носи захтјев, као и потпис о печат подносиоца захтјева (члан 
40. став 1. тач. а) и х), док је сада важећим Законом о пре-
кршајим Републике Српске  прописано да су, између оста-
лих, овлашћени органи за покретање прекршајног поступка: 
Министарство унутрашњих послова, друга министарства и 
инспекцијски органи, те привредна друштва и друга правна 
лица која имају јавна овлашћења, а у чију надлежност спа-
да непосредно извршење или надзор над извршењем закона 
или прописа којима су прописани прекршаји (члан 11. став 
2. тач. 2 и 4), да су овлашћени подносиоци захтјева за покре-
тање прекршајног поступка овлашћени органи из члана 11. 
овог закона (члан 121. став 1), да овлашћени орган издаје 
прекршајни налог ако је прекршај из његове надлежности 
утврђен на начин прописан у тачк. 1) до 4) (члан 148. став 1), 
да се прекршајни налог издаје у писаној форми и садржи, по-
ред осталог, назив овлашћеног органа који га је издао; лично 
име и својство службеног лица које га је издало и потпис и 
печат службеног лица овлашћеног органа (члан 149. став 1. 
тач. 2, 3. и 15),  да ће, када није могуће издати прекршајни 
налог, у складу са чланом 148. овог закона, овлашћени под-
носилац захтјева поднијети захтјев за покретање прекршај-
ног поступка надлежном суду (члан 157. став 1), да захтјев за 
покретање прекршајног поступка садржи, између осталих, 
назив и сједиште подносиоца, односно лично име подносио-
ца захтјева и његову адресу, као и потпис и печат подносиоца 
захтјева (члан 158. став 1. тач. 1. и 9). 

Полазећи од изложеног, а посебно имајући у виду од-
редбу члана 46. став 3. Закона о девизном пословању, Суд 
је утврдио да је директор Републичког девизног инспекто-
рата био законом овлашћен да подзаконским актом, у овом 
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случају правилником, пропише начин вршења контроле де-
визног пословања резидената и нерезидената. Уставни суд 
је, такође, утврдио да је доносилац предметног акта био 
овлашћен да, у оквиру унутрашњег дјелокруга рада овог ор-
гана, утврди начин поступања овог органа након обављене 
девизне контроле у којој су овлашћена службена лица утвр-
дила незаконитости или неправилности у вршењу девизних 
или спољнотрговинских послова. Приликом овакве оцјене 
Суд је имао у виду да Законом  о девизном пословању нису 
уређена питања која се односе на овлашћења инспектора 
који врше девизну контролу а која се односе на поступање у 
прекршајном поступку, већ да овај закон упућује на примје-
ну Закона о прекршајима Републике Српске, којим је на 
системски начин уређен, између осталог, начин покретања 
прекршајног поступка те органи надлежни за издавање пре-
кршајног налога односно подношење захтјева за  покретање 
прекршајног поступка у случају када нису испуњени усло-
ви за издавање прекршајног налога за учињени прекршај. 
Имајући у виду наведено Суд је  утврдио  да не постоји за-
конска сметња да Инспекторат оспореним одредбама Пра-
вилника регулише питања која се тичу унутрашњег рада 
овог органа у вези са начином израде прекршајног налога од-
носно захтјева за покретање прекршајног поступка, у циљу 
ефикасног функционисања овог органа у вези са обављањем 
послова који се односе на покретање прекршајног поступка 
издавањем прекршајног налога или подношењем захтјева за 
покретање поступка пред надлежним судом.

У погледу навода даваоца иницијативе да су оспоре-
не одредбе Правилника незаконите из разлога што су на тај 
начин инспекторима овог инспектората који врше девизну 
контролу резидената и нерезидената ускраћена овлашћења  
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која се односе на право издавања (потписивања) прекршај-
ног налога, те право и дужност подношења (потписивања) 
захтјева за покретање прекршајног поступка Суд је оцијенио 
да су изнесени наводи неосновани, с обзиром на то да је, и то 
прије свега Законом о републичкој управи, којим је одређен 
дјелокруг рада ове управе која је у саставу Министарства 
финансија, прописано да ова управа обавља послове који се 
односе на покретање прекршајног поступка издавањем пре-
кршајног налога и подношењем захтјева за покретање по-
ступка пред надлежним судом, али и Законом о прекршајима 
Републике Српске, којим су прописани органи надлежни за 
издавање прекршајног налога  односно  подношење захтјева 
за покретање прекршајног поступка, чија садржина је про-
писана  Законом.

Дакле, имајући у виду да је Законом о републичкој уп-
рави одређено да ова управа обавља послове који се односе 
на покретање прекршајног поступка издавањем прекршајног 
налога или подношењем захтјева, те да је Закон о прекршаји-
ма Републике Српске прописао строгу писану форму са свим 
елементима односно подацима које мора да садржи прекр-
шајни налог односно захтјев за покретање прекршајног по-
ступка (орган који издаје прекршајни налог и ко га потписује, 
односно који орган подноси захтјев за покретање прекршај-
ног поступка и ко потписује тај захтјев), Суд је оцијенио да 
су оспорене одредбе Правилника донијете у функцији извр-
шавања наведених закона, те да оспорено прописивање није 
у несагласности са наведеним законима, а сами тим  није   у 
несагласности ни са чланом 108. став 2. Устава.

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
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за одлучивање, Суд  је, на основу члана 40. став 5. Закона 
о Уставном суду Републике Српске, одлучио без доношења 
рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву 
овог рјешења.

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

Број: У-111/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                     УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 

Будући да не постоји законска сметња да Ин-
спекторат оспореним одредбама нормативног 
акта регулише питања која се тичу унутрашњег 
рада овог органа у вези са обављањем послова који 
се односе на покретање прекршајног поступка изда-
вањем прекршајног налога или подношењем захтје-
ва за покретање поступка пред надлежним судом, 
Уставни суд је оцијенио да није дошло до повреде 
уставног начела законитости.
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Одлука
Број: У-116/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а), члана 40. 
став 5,  члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тач-
ка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници 
одржаној 29. новембра 2017. године,  д о н и о   ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да члан 8. Одлуке о висини накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта број: 
01-022-5/16 (“Службени гласник Града Бијељина“ број 
3/16), у вријеме важења, није био у сагласности са Уста-
вом 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 8. Одлуке о висини накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта број: 
01-022-33/17 (“Службени гласник Града Бијељина” број 
5/17) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 
Законом о уређењу простора и грађењу (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16).

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање саглас-
ности члана 8. одлука из ст. 1. и 2. ове одлуке са Правил-
ником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник Републике 
Српске” број 34/14 ‒ пречишћени текст) и Правилником 



578

о општим условима урбанистичке регулације и парцела-
ције („Службени гласник Републике Српске” број 115/13).

О б р а з л о ж е њ е

Саво Бојановић из Бијељине дао је Уставном суду Ре-
публике Српске двије иницијативе, које су идентичне садр-
жине, за оцјењивање уставности и законитости члана 8. Од-
луке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта број: 01-022-5/16 (“Службени гласник 
Града Бијељина“ број 3/16) и члана 8. Одлуке о висини нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
број: 01-022-33/17 (“Службени гласник Града Бијељина“ број 
5/17). Према наводима даваоца иницијатива, одредбе члана 8. 
наведених одлука нису у сагласности са Уставом Републике 
Српске,  Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Правил-
ником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађе-
винског земљишта („Службени гласник Републике Српске” 
број 34/14 ‒ пречишћени текст) и Правилником о општим ус-
ловима урбанистичке регулације и парцелације („Службени 
гласник Републике Српске” број 115/13). Давалац иницијати-
ва цитира одредбе члана 8. оспорених одлука, члан 73. став 2.  
и члан 74. Закона о уређењу простора и грађењу, као и  члан 
28. став 3. Правилника о општим условима урбанистичке ре-
гулације и парцелације, те закључује да је оспореним одред-
бама члана 8. ових одлука, супротно наведеним законским 
одредбама, прописано увећање накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта по паркинг-мјесту, а не по 
јединици корисне површине. Осим тога, оспореним прописи-
вањем је, по мишљењу даваоца иницијатива, ускраћено пра-
во незадовољној странци да, сходно члану 16. став 2. Устава, 
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уложи жалбу или друго правно средство ради заштите свог 
права или правног интереса. С тим у вези давалац иницијати-
ва цитира члан 74. став 1. наведеног закона из којег, како на-
води,  произлази обавеза органа јединице локалне самоупра-
ве  да, на захтјев инвеститора, о висини накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта и ренте донесе 
рјешење против којег незадовољна странка сходно одредба-
ма Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске” бр. 13/02, 87/07 и 50/10) има право на 
улагање правног лијека. Међутим, оспореним прописивањем 
доносилац акта је, како тврди давалац иницијатива, омогућио 
Одјељењу за стамбено-комуналне послове и екологију град-
ске управе Града Бијељина да не проводи управни поступак 
и не доноси рјешење о висини накнаде за недостајућа пар-
кинг-мјеста, већ само обрачун који инвеститор, без обзира да 
ли је задовољан или не, мора да плати. Давалац иницијатива, 
такође, детаљно образлаже и друге разлоге незаконитости 
оспорених одлука, а указује и на неусаглашеност оспореног 
прописивања са одредбама  Правилника о обрачуну накна-
де трошкова уређења градског грађевинског земљишта и 
Правилника о општим условима урбанистичке регулације и 
парцелације на које се доносилац акта позива у преамбули 
оспорених одлука. Имајући у виду да релевантним одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу јединицама локалне са-
моуправе није дато овлашћење да уводе наплату увећане нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
због недостајућих паркинг-мјеста за вишепородичне стамбе-
не или стамбено пословне објекте, односно да су јединице 
локалне самоуправе у прописивању прихода ограничене за-
коном, давалац иницијатива предлаже да Суд утврди да оспо-
рене одредбе наведених одлука нису у сагласности са Уста-
вом Републике Српске и законом. 
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Рјешењем број У-116/16 од 27. септембра 2017. године 
Суд је одлучио да о иницијативама води јединствен посту-
пак, припајајући иницијативу број У-49/17 првоприспјелој 
иницијативи У-116/16. 

Доносилац оспорених аката у одговорима, који су 
идентичне садржине на обе иницијативе, оспорио је  наводе  
даваоца иницијатива као неосноване, те образлаже разлоге 
који су утицали на доношење одлука, чије одредбе су оспо-
рене. С тим у вези доносилац аката цитира одредбе члана 73. 
ст. 1. и 2. Закона о уређењу простора и грађењу, одредбе члана 
17. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења град-
ског грађевинског земљишта и члана 28. став 3. Правилника 
о општим условима урбанистичке регулације и парцелације, 
које су послужиле као правни основ оспореног нормирања, 
а уз то указује и на мишљење Министарства за простор-
но уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске 
број: 15.03-052-2497/14 од 1. априла 2014. године. У одгово-
рима се наглашава да се  средствима прикупљеним по овом 
основу обезбјеђује одговарајући број паркинг-мјеста у непо-
средној близини објеката, који су изграђени на грађевинским 
парцелама на којима није обезбијеђен одговарајући број пар-
кинг-мјеста, те да се оваквим нормирањем инвеститори који, 
из објективних разлога не могу да обезбиједе потребан број 
паркинг-мјеста изједначавају у обавезама са инвеститори-
ма који паркинг-мјеста обезбјеђују властитим средствима у 
склопу својих објеката или грађевинских парцела. Такође, 
у одговорима се наводи да се накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта, која укључује и трошкове 
из одредби члана 8. оспорених одлука, обрачунава  у поступ-
ку код надлежног одјељења, и с тим у вези доноси рјешење у 
складу са чланом 74. Закона о уређењу простора и грађењу, 
и то прије издавања грађевинске дозволе. 
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 Одлуку о висини накнаде за трошкове уређења град-
ског грађевинског земљишта број: 01-022-5/16 (“Службени 
гласник Града Бијељина” број 3/16) донијела је Скупштина 
Града Бијељина на основу члана 30. став 1. алинеја 2. За-
кона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Српске” бр. 101/04, 42/05, 118/06 и 98/13), члана 73. став 
2. Закона  о уређењу простора и грађењу (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 40/13 и 106/15), члана 17. став 
2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења град-
ског грађевинског земљишта (“Службени гласник Републике 
Српске” број 34/14 ‒ пречишћени текст), члана 28. став 3. 
Правилника о општим условима урбанистичке регулације 
и парцелације (“Службени гласник Републике Српске” број 
115/13), те члана 38. став 2. тачка 6. Статута Града Бијељина 
(“Службени гласник Града Бијељина“ бр. 8/13 и 27/13). 

Одлуку о висини накнаде за трошкове уређења град-
ског грађевинског земљишта број: 01-022-33/17 (“Службени 
гласник Града Бијељина” број 5/17) донијела је Скупштина 
Града Бијељина на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 97/16), члана 73. став 2. Закона о уређењу простора 
и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” бр. 40/13, 
106/15 и 3/16), члана 17. став 2. Правилника о обрачуну нак-
наде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
(“Службени гласник Републике Српске” број 34/14 ‒ пре-
чишћени текст), члана 28. став 3. Правилника о општим ус-
ловима урбанистичке регулације и парцелације (“Службени 
гласник Републике Српске” број 115/13), те члана 38. став 2. 
тачка 6. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина“ бр. 8/13, 27/13 и 30/16).
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Оспореним одредбама члана 8. Одлуке о висини нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
број: 01-022-5/16 (“Службени гласник Града Бијељина“ број 
3/16) и Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења град-
ског грађевинског земљишта број: 01-022-33/17 (“Службени 
гласник Града Бијељина” број 5/17) прописано је, у ставу 1. 
да се накнада за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за грађевинску парцелу на којој се гради више-
породични стамбени или стамбено-пословни објекат увећа-
ва ради изградње паркиралишта и гаража у оквиру регула-
ционих линија јавних површина на основу члана 28. став 3. 
Правилника о општим правилима урбанистичке регулације 
и парцелације, за износ као утврђену разлику између потреб-
ног броја паркинг-мјеста и броја паркинг-мјеста утврђених 
ревидованом техничком документацијом за предметни обје-
кат, према стамбено-пословним зонама Града Бијељина, и 
то: екстра зона и прва зона 10.000,00 КМ по паркинг-мјесту 
(тачка а), друга зона 7.000,00 КМ по паркинг-мјесту (тачка б) 
и трећа и четврта зона 5.000,00 КМ по паркинг-мјесту (тачка 
в), а у ставу 2. да се средства прикупљена увећањем накна-
де за трошкове уређења градског грађевинског земљишта из 
претходног става овог члана могу користити само за одржа-
вање и изградњу паркиралишта и гаража у оквиру регула-
ционих линија јавних површина у стамбено-пословним зо-
нама из претходног става.  Поред тога, у ставу 3. овог члана 
оспорених одлука прописано је да ће, уколико се у поступку 
издавања употребне дозволе утврди да је изведен мањи број 
паркинг-мјеста у односу на број паркинг-мјеста утврђених 
ревидованом техничком документацијом за предметни обје-
кат, инвеститору бити обрачуната и наплаћена накнада у 
складу са одредбама овог члана.

Суд је, прије свега, утврдио да  Одлуком о 
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висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта број: 01-022-33/17 (“Службени гласник Града 
Бијељина” број 5/17) није формално стављена ван снаге Од-
лука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта број: 01-022-5/16 (“Службени гласник 
Града Бијељина” број 3/16). Међутим, имајући у виду да Од-
лука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта број: 01-022-5/16, у члану 9. прописује да 
ће се примјењивати најкасније до 31. јануара наредне годи-
не, као и да су сва питања која су предмет уређивања ове од-
луке  у истовјетном тексту садржана у Одлуци о висини нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
број: 01-022-33/17 (“Службени гласник Града Бијељина“ 
број 5/17), Суд је утврдио да је ступањем на снагу  Одлуке 
о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевин-
ског земљишта број: 01-022-33/17 (“Службени гласник Града 
Бијељина” број 5/17) престала да важи Одлука о висини нак-
наде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 
број: 01-022-5/16 (“Службени гласник Града Бијељина”  број 
3/16). 

С обзиром на то да је иницијатива за оцјену устав-
ности и законитости поднесена у вријеме важења Одлуке о 
висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта број: 01-022-5/16, те да је и даље на снази Закон о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16) у односу на који је тражена 
оцјена законитости  овог акта, Суд је оцјењивао уставност 
и законитост оспореног члана 8. Одлуке о висини накнаде 
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта број: 
01-022-5/16 (“Службени гласник Града Бијељина“ број 3/16) 
у вријеме њеног важења. 

У поступку разматрања навода из иницијатива Суд је 
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имао у виду да је одредбом Устава Републике Српске у одно-
су на коју је оспорена уставност  члана 8. оспорених одлука 
утврђено да прописи и други општи акти морају бити у са-
гласности са законом (108. став 2). 

Одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја 
за оцјену уставности оспорених одредби наведених одлука 
утврђено је да се законом, између осталог,  уређује плаћање 
накнаде за коришћење добара од општег интереса и град-
ског грађевинског земљишта (члан 59), да Република уређује 
и обезбјеђује, између осталог, коришћење простора, као и 
друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом 
(тач. 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске 
којим је замијењен члан 68. Устава), те да општина преко 
својих органа у складу са законом уређује и обезбјеђује 
коришћење градског грађевинског земљишта и пословног 
простора (члан 102. став 1. тачка 3).

Одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 
3/16) које су, по мишљењу даваоца иницијатива, релевантне 
за оцјену законитости оспорених одредби предметних одлу-
ка прописано је, и то чланом 73. да је инвеститор изградње 
објеката на градском грађевинском земљишту дужан да 
прије издавања грађевинске дозволе плати: ренту и накнаду 
за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (став 
1. тач. а) и б), те да се накнада за уређење градског грађевин-
ског земљишта утврђује у складу са одредбама овог закона, 
прописа донесених на основу овог закона и одлуке скупшти-
не јединице локалне самоуправе из члана 69. став 1. овог 
закона (став 2), а  чланом 74. да рјешење о износу накна-
де за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и 
износу ренте на захтјев инвеститора доноси орган јединице 
локалне самоуправе надлежан за комуналне послове након 
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издавања локацијских услова, односно урбанистичко-тех-
ничких услова, а израчунава се како је прописано одредбама 
овог закона и прописима донесеним на основу њега (став 1), 
да се износ накнаде за трошкове уређења градског грађевин-
ског земљишта и износ ренте утврђује по јединици корисне 
површине објекта (КМ/м2) садржане у пројекту на основу 
којег се издаје грађевинска дозвола (став 2), те да у прилогу 
из става 1. овог члана надлежни орган доставља и записник 
обрачуна трошкова уређења земљишта и ренте са свим па-
раметрима на основу којих су обрачунати (став 4). Такође, 
чланом 140. Закона је прописано да се изграђени објекат не 
може почети користити односно ставити у употребу прије 
него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, 
на основу претходно извршеног техничког прегледа објекта 
(став 1), да технички преглед обухвата контролу усаглаше-
ности изведених радова са грађевинском дозволом и тех-
ничком документацијом на основу које је објекат изграђен, 
као и са техничким прописима и стандардима који се односе 
на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, 
уређаја и постројења (став 2), да се технички преглед врши 
по завршетку изградње објекта, односно свих радова пред-
виђених грађевинском дозволом (став 3), да се технички 
преглед мора обавити најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења комплетног    захтјева за издавање употребне 
дозволе (став 4), да се употребна дозвола може издати и за 
дио објекта који представља засебну техничку и функцио-
налну цјелину прије завршетка изградње цијелог објекта, и 
то у случају:  када је то потребно ради наставка и завршетка 
изградње, као што је: коришћење моста за приступ гради-
лишту, трафостанице и далековода за снабдијевање енер-
гијом и слично и када се одређени дио објекта може при-
вести својој намјени прије завршетка цијелог објекта (став 



586

5. тач. а) и б),  те члан 141. овог закона према којем  инвес-
титор, односно власник објекта или његов правни сљедник, 
подноси захтјев за издавање употребне дозволе надлежном 
органу управе који је издао грађевинску дозволу, када зајед-
но са надзорним органом утврди да је објекат или његов дио 
изграђен у складу са грађевинском дозволом тако да се може 
користити и да је израђен пројекат изведеног стања у слу-
чајевима када је дошло до промјена које не захтијевају измје-
ну грађевинске дозволе (став 1), да се захтјев из става 1. овог 
члана подноси након што извођач обавијести инвеститора 
да је грађење објекта завршено (став 2),  да ако инвеститор, 
власник или његов правни сљедник не поднесе захтјев за из-
давање употребне дозволе у складу са ставом 1. овог члана, 
захтјев може поднијети извођач (став 3), да  подносилац за-
хтјева из става 1. овог члана уз захтјев прилаже: грађевинску 
дозволу са пројектом изведеног стања у два примјерка, уко-
лико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. овог зако-
на, потврду о извршеном геодетском снимању објекта, доказ 
о извршеном снимању подземних инсталација, сагласности 
на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописи-
ма, изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одр-
жавање објеката из члана 60. став 2. овог закона, извјештај 
надзорног органа и енергетски сертификат зграде (став 4).

У другим одредбама овог закона које су, по оцјени 
Суда, од значаја за разматрање навода даваоца иницијати-
ва прописано је чланом 2. став 1. да је градско грађевинско 
земљиште изграђено и неизграђено земљиште у градовима и 
насељима градског карактера, које је одговарајућим докумен-
тима просторног уређења намијењено за изградњу објеката 
у складу са одредбама овог закона, а раније одређено зако-
ном и другим прописима, односно које је као такво одређено 
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одлуком скупштине јединице локалне самоуправе (тачка в), а 
да је грађевинска парцела површина земљишта испод објекта 
и земљишта за редовну употребу објекта која је документима 
просторног уређења, или на основу тог документа, одређена 
нумерички и графички, са обезбијеђеним колским и пјешач-
ким приступом на јавну саобраћајну површину, одговарајући 
бројем паркинг-мјеста и обезбијеђеном зеленом површином 
која обухвата минимално 20% укупне површине парцеле код 
изградње нових објеката, осим у случају замјене постојећег 
објекта новим (тачка д), а чланом 67. да се грађевинско 
земљиште користи према његовој намјени и на начин којим 
се обезбјеђује његово рационално коришћење у складу са за-
коном, те да се јединица локалне самоуправе брине о уређењу 
градског грађевинског земљишта у складу са законом (ст. 1. и 
2). Поред тога, овим законом је, и то чланом 71. прописано да  
градско грађевинско земљиште може бити уређено и неуређе-
но (став 1), да је уређено градско грађевинско земљиште оно 
земљиште које је комунално опремљено за грађење у складу 
са спроведбеним документима просторног уређења, односно 
које има изграђен приступни пут, обезбијеђено снабдијевање 
електричном енергијом, снабдијевање водом и обезбијеђене 
друге посебне услове (став 2), да је неуређено градско грађе-
винско земљиште оно земљиште које није у потпуности ко-
мунално опремљено у смислу става 2. овог члана (став 3), 
да уређење градског грађевинског земљишта врши јединица 
локалне самоуправе, а уређење обухвата његово припремање 
и опремање (став 4), те да опремање земљишта обухвата из-
градњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 
уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним 
документима просторног уређења (став 6), док је чланом 72. 
прописано да финансирање уређења градског грађевинског 
земљишта и израде докумената просторног уређења врши 
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јединица локалне самоуправе,  и то из средстава остварених 
од: накнаде на основу природних и локацијских погодности 
већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 
приликом коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента) 
(тачка а),  накнаде за уређење грађевинског земљишта (тач-
ка б), закупнине за грађевинско земљиште (тачка в), продаје 
грађевинског земљишта (тачка г), дијела пореза на имовину 
(тачка д) и других извора у складу са посебним прописима 
(тачка ђ). Уз то, чланом 77. овог закона је прописано да нак-
нада за уређење градског грађевинског земљишта обухвата 
стварне трошкове припремања и опремања грађевинског 
земљишта, односно стварне трошкове планиране изградње 
комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних повр-
шина према спроведбеном документу просторног уређења 
који се односи на подручје предметне изградње или према 
урбанистичком плану јединице локалне самоуправе, струч-
ном мишљењу и урбанистичко-техничким условима, до 
доношења спроведбеног документа просторног уређења, 
израчуната по квадратном метру корисне површине укупно 
планираних објеката (став 1), да се износ накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта утврђује сагласно програ-
му уређења градског грађевинског земљишта, трошковнику 
радова комуналне и друге инфраструктуре и уређења јав-
них површина који је саставни дио документа просторног 
уређења из става 1. овог члана и планираном обиму укупне 
изградње на начин коришћења земљишта одређен докумен-
том просторног уређења (став 2), те да  је инвеститор на чији 
захтјев се мијења документ просторног уређења дужан да, 
осим трошкова из става 1. овог члана, у потпуности финан-
сира и уређење грађевинског земљишта у дијелу насталих из-
мјена у односу на важећи документ просторног уређења који 
се мијења (став 4). 
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Суд је, такође, имао у виду Закон о локалној самоупра-
ви (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме доношења Од-
луке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта (“Службени гласник Града Бијељина“ 
број 3/16), као и сада важећи Закон о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске” број 97/16) којим је 
прописано да општина у области урбанистичког планирања 
и грађења, између осталих, има надлежност да обезбјеђује 
коришћење грађевинског земљишта, те утврђује накнаду за 
уређивање и коришћење грађевинског земљишта (члан 13. 
алинеја 4. ранијег односно члан 19. тачка 4. важећег закона),  
те да скупштина општине доноси одлуке и друга општа акта 
и даје њихово аутентично тумачење (члан 30. став 1. алинеја 
2. ранијег односно члан 39. став 2. тачка 2.  важећег закона).

Из наведеног, по оцјени Суда, произлази да је једини-
ца локалне самоуправе овлашћена да, преко својих органа, 
уређује и обезбјеђује вршење послова уређења грађевинског 
земљишта, као и да је надлежни орган јединице локалне са-
моуправе овлашћен да утврди висину накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта коју инвеститор 
изградње објекта плаћа прије добијања грађевинске дозволе, 
и то по јединици корисне површине објекта (КМ/м2) садр-
жане у пројекту на основу којег се издаје грађевинска дозво-
ла. Такође, из наведених законских одредби,  по оцјени Суда, 
произлази да су извори средстава за финансирање уређења 
градског грађевинског земљишта одређени Законом, те да 
се накнадом за уређење градског грађевинског земљишта 
покривају стварни трошкови који су учињени за уређење 
земљишта односно да се накнадом обезбјеђују средства која 
ће бити утрошена за уређење земљишта, као и да је орган 
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јединице локалне самоуправе обавезан да се, приликом 
одређивања висине накнаде за уређивање градског грађе-
винског земљишта креће у оквирима који су одређени За-
коном  о уређењу простора и грађењу и правилником којим 
се регулише структура, елементи и начин обрачуна накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта, а који 
правилник доноси надлежни министар.   

Међутим, наведеним законским одредбама није, по 
оцјени Суда, дато овлашћење  јединици локалне самоуправе 
да, у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, уводи посебне (додатне) обавезе за инвеститоре 
изградње објеката који нису обезбиједили законом прописа-
не услове за грађење на градском грађевинском земљишту, 
односно да се инвеститорима који су код изградње објеката 
одступили од законом прописаних услова, уз било какво до-
датно плаћање, изда употребна дозвола.

Имајући у виду да Скупштина Града Бијељина није 
имала законско овлашћење да својим актом уводи накнаду за 
необезбијеђен број паркинг-мјеста прије добијања грађевин-
ске дозволе, односно накнаду за недостајући број паркинг 
мјеста прије добијања употребне дозволе, и то као додатни 
сопствени извор прихода за уређење градског грађевинског 
земљишта, Суд  је оцијенио да члан 8. раније важеће Одлуке 
о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевин-
ског земљишта није био у сагласности са Законом о уређењу 
простора и грађењу. Из истих разлога Суд је утврдио да ни 
члан 8. важеће Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта није у сагласности са наве-
деним законом. 
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Наводи даваоца иницијатива да  одредбе члана 8. став 
1. оспорених  одлука нису у сагласности са чланом 16. став 2. 
Устава нису, по оцјени Суда, од утицаја у овој правној ствари, 
будући да је доносилац акта одредбама члана 8. наведених 
одлука уредио питања за чије прописивање није имао закон-
ско овлашћење, а чињеница да одредбе члана 8. оспорених 
одлука нису у сагласности са Законом  о уређењу простора и 
грађењу чини их неуставниим са становишта члана 108. став 
2. Устава, којим  је утврђено да прописи и други општи акти 
морају бити у  сагласности са законом.

Уставни суд, у смислу члана 115. Устава Републике 
Српске, није надлежан да оцјењује сагласност одредби чла-
на 8. оспорених одлука са Правилником о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Служ-
бени гласник Републике Српске” број 34/14 ‒ пречишћени 
текст) и Правилником о општим условима урбанистичке ре-
гулације и парцелације („Службени гласник Републике Срп-
ске” број 115/13).

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 по-
ступка.  

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

Број: У-116/16                                               ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                         УСТАВНОГ СУДА
                                                                     Мр Џерард Селман 

Имајући у виду да скупштина локалне самоупра-
ве није имала законско овлашћење да својим актом 
уводи накнаду за необезбијеђен број паркинг-мјеста 
прије добијања грађевинске дозволе, односно накнаду 
за недостајући број паркинг мјеста прије добијања 
употребне дозволе, и то као додатни сопстве-
ни извор прихода за уређење градског грађевинског 
земљишта, оспорена одредба таквог акта није у 
сагласности са законом, односно уставним начелом 
законитости.
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Рјешење
Број: У-118/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 3., члана 37. став 1. тач. г) и 
д), члана 40. став 5.  и члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 
новембра 2017. године,  д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости члана 49. став 1. тач. а) и б) и став 
4., члана 51. ст. 4. и 5. и члана 59. став 5. Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/14, 25/14 и 31/15).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за оцјењивање уставности и законитости члана 49. 
Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» број 11/14) и члана 49. став 1. тачка 
в), ст. 2. и 3. Правилника о начину оснивања и одржавања 
катастра непокретности Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 11/14, 25/14 и 31/15).
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О б р а з л о ж е њ е

Драго Вишњић, адвокат из Бијељине, дао је Уставном 
суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка 
за оцјењивање уставности и законитости члана 49. Правил-
ника о начину оснивања и одржавања катастра непокрет-
ности Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 11/14) и члана 2, члана 4. ст. 4. и 5. и члана 5. 
Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину 
оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 25/14), 
које је донио в.д. директора Републичке управе за геодетске 
и имовинско-правне послове, уз сагласност Владе Републике 
Српске. У иницијативи се наводи да оспорене одредбе наве-
дених правилника нису у сагласности са Законом о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” број 6/12), као ни са члановима 69. и 108. став 2. Ус-
тава Републике Српске. Давалац иницијативе наиме сматра 
да доносилац предметних правилника није имао ни законско 
ни уставно овлашћење за прописивање поступка излагања и 
утврђивања права на непокретностима које се воде као узур-
пација земљишта из друштвене својине. Такође, у погледу 
земљишта која се у посједу воде као узурпација, давалац 
иницијативе сугерише законодавцу да регулише задржавања 
стеченог уписаног стања посједника, односно корисника и 
у посебну рубрику упише од када се према катастру води у 
посједу, те да се дугогодишњем кориснику, без обзира на то 
да ли је земљиште под шумом или је пољопривредно, призна 
у својину. Наведено сматра најбржим начином рјешавања 
правног статуса тих земљишта, која су, како наводи, прије 
ратних дејстава највећим дијелом и била пољопривредна 
земљишта. Поред наведеног, давалац иницијативе сматра 
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безразложним поновно уписивање већ уписаног права када 
је већ покренут судски поступак ради рјешавања спора међу 
странкама, како је предвиђено оспореним рјешењем из члана 
4. став 4. и 5. Правилника о измјенама и допунама Правилни-
ка о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске, јер се на тај начин, по његовом мишљењу, 
само заоштрава конфликт између странака.

У одговору на наводе из иницијативе који је Уставном 
суду доставила Републичка управа за геодетске и имовин-
ско-правне послове Бања Лука, поред осталог, наведено је 
да подносилац иницијативе није могао тражити истовремено 
оцјену уставности члана 2. измјена Правилника и члана 49. 
основног текста Правилника, јер је, како наводи, члан 49. из-
мијењен управо чланом 2. измјена Правилника и више не егз-
истира у правном систему као такав, већ као текст усвојене 
измјене. Такође, наводе да подносилац иницијативе, оспора-
вајући уставност и законитост члана 49. Правилника о начи-
ну оснивања и одржавања катастра непокретности Републи-
ке Српске очигледно није узео у обзир чињеницу да је Закон 
о премјеру и катастру Републике Српске, претрпио измјене 
и допуне, односно није узео у обзир садржај члана 85б овог 
закона, те да, оспоравајући уставност и законитост члана 4. 
ст. 4. и 5. и члана 5. измјена Правилника, поред тога што сма-
тра да у правном систему и не постоје ови чланови, односно 
да се ради о уставности и законитости члана 51. и члана 59. 
став 5. Правилника о начину оснивања и одржавања ката-
стра непокретности Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15). Такође истичу 
да није узет у обзир ни садржај члана 85а. Сматрају, наиме, 
да је сходно наведеном очигледно да је руководилац пропи-
сао поступак излагања у складу са законским овлашћењима, 
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као и то да су без икаквог правног упоришта наводи дава-
оца иницијативе да се узурпирано земљиште има сматрати 
ванкњижним власништвом и расправљати као посјед у по-
ступку излагања на јавни увид података о непокретности-
ма и правима на њима, не спроводећи поступак рјешавања 
спорних имовинскоправних односа насталих узурпацијом. 
Имајући у виду наведено, предлажу да Суд одбије предметну 
иницијативу као неосновану.

Правилник о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 11/14) донио је в.д. директора Репу-
бличке управе за геодетске и имовинско правне послове, уз 
сагласност Владе Републике Српске, на основу члана 179. 
тачка ж) Закона о премјеру и катастру Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 6/12) и члана 
89. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12. и 
121/12). Оспореним чланом 49. ст. 1, 2. и 3. прописано је да, 
када се у поступку излагања података за неку непокретност 
утврди да представља узурпацију друштвене, односно др-
жавне својине, Комисија о томе одмах обавјештава надлежни 
орган за имовинско-правне послове, да се предметна узурпа-
ција рјешава по службеној дужности по хитном поступку и 
да ће Комисија узурпирано земљиште уписати на сљедећи 
начин: а) земљиште које је у складу са важећим прописима 
проглашено шумским, а снимљено је као посебна парцела, 
уписаће се у привремени лист непокретности као својина 
шумског газдинства које газдује тим шумама, с тим да се у 
привременом листу непокретности за ту парцелу уписује за-
биљежба о узурпанту тог земљишта и покренутом управном 
поступку за рјешавање спорних имовинско-правних односа 
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на узурпираном земљишту, б) пољопривредно земљиште, 
ако је на терену означено и снимљено као парцела, уписаће 
се у привремени лист непокретности као својина јединице 
локалне самоуправе, с тим да се у привременом листу не-
покретности уписује забиљежба о узурпанту тог земљишта  
и покренутом управном поступку за рјешавање спорних имо-
винско-правних односа на узурпираном земљишту и в) ако 
узурпирано земљиште није обиљежено на терену и допунс-
ким премјером се не може одвојити од земљишта у својини 
узурпанта, у предметном привременом листу непокретности 
за то земљиште уписаће се шумско газдинство или једини-
ца локалне самоуправе, у зависности од културе, и узурпант 
са заједничком својином до правоснажног окончања тог по-
ступка, те забиљежба о покренутом управном поступку за 
рјешавање спорних имовинско-правних односа на узурпи-
раном земљишту. Ставовима 4. и 5. овог члана Правилни-
ка прописано је да ће се у В листу привременог листа не-
покретности за непокретности из ст. 1. и 2. овог члана упи-
сати по службеној дужности забиљежба забране отуђења и 
оптерећења на тим непокретностима и да ће се забиљежба из 
ст. 2. и 3. овог члана брисати по службеној дужности након 
доношења правоснажног рјешења о узурпацији.

Оспореним чланом 2. Правилника о измјенама и до-
пунама Правилника о начину оснивања и одржавања ката-
стра непокретности Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” број 25/14), који је донио в.д. директора 
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне посло-
ве, уз сагласност Владе Републике Српске, темељем истог 
правног основа као и основни текст правилника, измијењен 
је члан 49. Правилника о начину оснивања и одржавања 
катастра непокретности Републике Српске (“Службени 
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гласник Републике Српске” број 11/14) тако што је у ставу 1. 
прописано да, када се у поступку излагања података за неку 
непокретност утврди да представља узурпацију друштвене, 
односно државне својине, Комисија ће изложити податке о 
непокретности и утврдити право на тој непокретности на 
сљедећи начин: а) земљиште које је у складу са важећим 
прописима проглашено шумским, а снимљено је као посебна 
парцела, уписаће се у привремени лист непокретности као 
својина Републике Српске, с тим да се у привременом листу 
непокретности  за ту парцелу уписује забиљежба о узурпан-
ту тог земљишта  и покренутом управном поступку за рје-
шавање спорних имовинско-правних односа на узурпираном 
земљишту, б) пољопривредно земљиште, ако је на терену 
означено и снимљено као парцела, уписаће се у привреме-
ни лист непокретности као својина јединице локалне само-
управе, с тим да се у привременом листу непокретности за 
ту парцелу уписује забиљежба о узурпанту тог земљишта и 
покренутом управном поступку за рјешавање спорних имо-
винско-правних односа на узурпираном земљишту, в) ако 
узурпирано земљиште није обиљежено на терену и допунс-
ким премјером се не може одвојити од земљишта у својини 
узурпанта, у предметном привременом листу непокретности 
за то земљиште уписаће се Република Српска или једини-
ца локалне самоуправе, у зависности од културе, и узурпант 
са заједничком својином до правоснажног окончања тог по-
ступка, те забиљежба о покренутом управном поступку за 
рјешавање спорних имовинско-правних односа на узурпи-
раном земљишту. Ставовима 2, 3. и 4. овог члана прописа-
но је да ће Комисија одмах обавијестити надлежни орган за 
имовинскоправне послове о узурпацији, која се рјешава по 
службеној дужности по хитном поступку, да ће се у В листу 
привременог листа непокретности за непокретности из става 
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1. овог члана уписати по службеној дужности забиљежба 
забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима и да 
ће се забиљежба из ст. 1. и 3. овог члана брисати по служ-
беној дужности након доношења правоснажног рјешења о 
узурпацији. Оспореним чланом 4. овог правилника, којим је 
измјењен члан 51. основног текста Правилника, прописано 
је, између осталог, да ће, ако је странка већ покренула спор 
код надлежног суда у циљу утврђивања права на непокрет-
ности, Комисија основати катастар непокретности на начин 
да ће у привремени лист непокретности уписати право у ко-
рист лица које је уписано у јавним евиденцијама у којима 
се уписују стварна права на непокретностима, о чему се по 
службеној дужности врши забиљежба у В листу привреме-
ног листа непокретности (став 4) и, уколико се покрене суд-
ски поступак у складу са чланом 87. став 3. Закона, Комисија 
ће прекинути поступак утврђивања права на непокретности, 
с тим што ће основати катастар непокретности тако што ће 
у привремени лист непокретности уписати право у корист 
лица које је уписано у јавним евиденцијама у којима се упи-
сују стварна права на непокретностима, о чему се по службе-
ној дужности врши забиљежба у В листу привременог листа 
непокретности (став 5.). Такође, оспореним чланом 5. овог 
правилника у члану 59. промијењен је став 5. основног те-
кста Правилника и гласи: «У случају из става 4. овог члана 
у В лист привременог листа непокретности  извршиће се по 
службеној дужности забиљежба о покренутом спору за ут-
врђивање права на непокретностима, а у случајевима из чл. 
49. и 50. овог правилника и забиљежба забране отуђења и 
оптерећења на тим непокретностима».

Како је у току поступка пред Судом дошло до усвајања 
Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру 
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Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
број 110/16), Суд је, имајући у виду одредбе члана 179а став 
2. овог Закона којим је прописано да ће се до усклађивања 
подзаконских аката са овим Законом примјењивати прописи 
донесени на основу важећег Закона, уколико нису у супрот-
ности са овим Законом, оспорене одредбе оцјењивао и у од-
носу на Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 110/16). 

Поред тога, Суд је утврдио да је Одлуком Уставног 
суда Републике Српске број У- 48/15 од 23. децембра 2015. 
године, утврђено да члан 49. став 1. тачка в) Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/14 и 25/14) није у сагласности са Уставом Републике 
Српске и Законом о премјеру и катастру Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” број 6/12) и да се 
не прихвата иницијатива за оцјену уставности и законитости 
члана 49. став 2. овог правилника. У образложењу ове од-
луке, поред осталог, наведено је да Републичка управа за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске 
није могла подзаконским актом конституисати заједничку 
својину на непокретностима, како је то прописано чланом 
49. став 1. тачка в) оспореног правилника, чиме је дошло до 
повреде гаранција уставности и законитости из члана 108. 
Устава, као и начела подјеле власти из члана 69. Устава. Та-
кође, образлажући одлуку у дијелу којим није прихваћена 
иницијатива за оцјену уставности и законитости члана 49. 
став 2. овог правилника, наведено је да је Суд оцијенио да 
се доносилац предметног правилника кретао у законским 
оквирима прописујући да ће комисија за излагање података 
о непокретностима одмах обавијестити надлежни орган за 
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имовинско-правне послове о узурпацији, која се рјешава по 
службеној дужности по хитном поступку.  

      
Такође, Суд је утврдио да својим рјешењем број У-68/16 

од 25. октобра 2017. године, поред осталог, није прихватио 
иницијативу за оцјењивање уставности и законитости члана 
49. став 3. Правилника о начину оснивања и одржавања ката-
стра непокретности Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15), јер је оцијенио 
да је доносилац, прописивањем као у оспореној одредби чла-
на 49. став 3. овог правилника, поступио у границама својих 
надлежности.

Имајући у виду да је већ одлучивано о уставности и 
законитости члана 49. став 1. тачка в) и ст. 2. и 3. Правилни-
ка о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/14, 25/14 и 31/15) и да ово одлучивање подразумијева 
да је исто одлучено и у погледу  уставности и законитости 
оспореног члана 2. у односном дијелу Правилника о измје-
нама и допунама Правилника о начину оснивања и одржа-
вања катастра непокретности Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” број 25/14), којим је у цијелос-
ти измијењен члан 49. основног текста Правилника, Суд 
је одлучио да, сагласно члану 37. став 1. тачка г) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 104/11 и 92/12), не прихвати иницијативу 
за покретање поступка за оцјењивање уставности и закони-
тости оспорених одредаба члана 49. став 1. тачка в) и ст. 2. 
и 3. Правилника о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15).
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На основу наведеног Суд је у конкретном поступку 
оцјењивао уставност и законитост оспорених одредаба члана 
49. став 1. тач. а) и б) и става 4. Правилника о начину осни-
вања и одржавања катастра непокретности Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 
и 31/15), које, у основи, представљају одговарајуће дијелове 
садржаја оспорених одредаба члана 2. Правилника о измје-
нама и допунама Правилника о начину оснивања и одржа-
вања катастра непокретности Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” број 25/14), те одредаба члана 
51. ст. 4. и 5. и члана 59. став 5. основног текста Правил-
ника, које садрже оспорени чланови 4. ст. 4. и 5. и члан 5. 
Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину 
оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/14). 

У поступку оцјењивања уставности и законитости 
члана 49. став 1. тач. а) и б) и става 4, члана 51. ст. 4. и 5. и 
члана 59. став 5. Правилника о начину оснивања и одржа-
вања катастра непокретности Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15), Суд је 
имао у виду одредбе тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 
према којима Република уређује и обезбјеђује, поред оста-
лог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 
својине, коришћење простора и политику и мјере за усмјера-
вање развоја,  као и  друге односе од интереса за Републику, 
у складу са Уставом, као и одредбе члана 108. Устава, према 
којим закони, статути, други прописи и општи акти морају 
бити у сагласности са Уставом и да прописи и општи акти 
морају бити у сагласности са законом.
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Поред наведених уставних одредаба, Суд је имао 
у виду и одредбе Закона о премјеру и катастру Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 6/12 и 
110//16), којим се уређују управни и стручни послови који 
се односе на премијер Републике Српске, катастар непокрет-
ности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни 
регистар, регистар цијена непокретности, топографско-кар-
тографску дјелатност, Геоинформациони систем Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове Републи-
ке Српске, инфраструктуру геопросторних података Репу-
блике Српске и геодетски радови у инжињерско-техничким 
областима (члан 1), излагање на јавни увид података о не-
покретностима и утврђивање права на непокретностима (чл. 
75‒89), те упис у катастар непокретности (чл. 90‒108). 

Такође, релевантним одредбама члана 85а овог закона 
прописано је: (1)  уколико се у поступку излагања устано-
ви да је спорно право својине чије је рјешавање у стварној 
надлержности органа управе, Комисија странку са мање 
вјероватним правом упућује да у року од 30 дана од дана 
излагања код надлежног органа управе за имовинско-правне 
послове покрене управни поступак за рјешавање тих одно-
са, о чему врши забиљежбу, и да Комисија у даљем року од 
осам дана поднесе доказ о покретању поступка, а Комисија 
у В листу привременог листа непокретности уписује за-
биљежбу о покренутом управном поступку и  забиљежбу 
забране отуђења и оптерећења на тим непокретностима. 
(2) Ако странка из става 1. овог члана у одређеном року не 
поднесе Комисији доказ да је код надлежног органа управе 
покренула управни поступак, бришу се забиљежбе из ста-
ва 1. овог члана.(3) Ако је странка већ покренула поступак 
пред надлежним органом управе у циљу рјешавања спор-
них имовинско-правних односа, Комисија у привременом 
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листу непокретности уписује право на тој непокретности у 
корист лица чије је право вјероватније и у В листу привреме-
ног листа непокретности уписује забиљежбу о покренутом 
управном поступку и забиљежбу забране отуђења и опте-
рећења на тој непокретности, те члан 85б којим је прописан 
начин на који Комисија излаже податке о непокретности и 
утврђује право на тој непокретности када се у поступку из-
лагања података за неку непокретност утврди да представља 
узурпацију друштвене, односно државне својине, тако да:  
а) земљиште које је у складу са важећим прописима прогла-
шено шумским, а снимљено је као посебна парцела, уписује 
се у привремени лист непокретности као својина Републике 
Српске пољопривредно земљиште, ако је на терену означе-
но и снимљено као парцела уписаће се у привремени лист 
непокретности као својина Републике Српске, с тим да се у 
привременом листу непокретности за ту парцелу уписује за-
биљежба о узурпанту тог земљишта и покренутом управном 
поступку за рјешавање спорних имовинскоправних односа 
на узурпираном земљишту, б) пољопривредно земљиште, 
ако је на терену означено и снимљено као парцела, уписује 
се у привремени лист непокретности као својина Републи-
ке Српске, с тим да се у привременом листу непокретности 
уписује забиљежба о узурпанту тог земљишта и покренутом 
управном поступку за рјешавање спорних имовинско-прав-
них односа на узурпираном земљишту и в) ако узурпирано 
земљиште није обиљежено на терену и допунским премје-
ром се не може одвојити од земљишта у својини узурпан-
та, у предметном привременом листу непокретности за то 
земљиште уписује се Република Српска и узурпант са зајед-
ничком својином до правоснажног окончања тог поступка, 
те забиљежба о покренутом управном поступку за рјеша-
вање спорних имовинскоправних односа на узурпираном 
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земљишту. Ставовима 2, 3. и 4. овог члана прописано је да 
у случају из става 1. овог члана, Комисија без одлагања, а 
најкасније у року од седам дана, обавјештава надлежни ор-
ган за имовинско-правне послове о узурпацији која се рје-
шава по службеној дужности по хитном поступку, да се у В 
листу привременог листа непокретности за непокретности 
из става 1. овог члана уписује забиљежба забране отуђења 
и оптерећења на тим непокретностима и да се забиљежба из 
ст. 1. и 3. овог члана брише по службеној дужности након  
доношења правоснажног рјешења о узурпацији.Такође, за 
овај предмет, релевантном одредбом члана 87. прописано је 
да се у погледу утврђивања права на непокретностима може 
у року од 30 дана дана пријема рјешења покренути парнични 
или ванпарнични поступак код надлежног суда (став 3) и у 
случају из става 3. овог члана Комисија наставља поступак 
оснивања катастра непокретности, с тим што ће се у В лист 
привременог листа непокретности уписати забиљежба пар-
ничног, односно ванпарничног поступка (став 4).

     
Надаље, Суд је имао у виду и Закон о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске” бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12,121/12, 15/16 и 57/16), којим је прописано 
да је Републичка управа дио извршне власти Републике Срп-
ске која врши послове у оквиру права и дужности Републике 
(члан 2), да послове управе обављају министарства, репу-
бличке управе и републичке управне организације (члан 12), 
да органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства и 
друге опште акте, којима се разрађују поједине одредбе за-
кона 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 том не 
могу актима из члана 69. овог закона одређивати своје или 
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туђе надлежности, нити физичким и правним лицима уста-
новљавати права и обавезе које нису већ установљене зако-
ном или прописом Владе (члан 69. ст. 1, 2. и 5. и члан 70) 
те да директор самосталне управе доноси прописе из њеног 
дјелокруга уз сагласнот Владе (члан 89. став 2).

Суд је оцијенио да из наведеног произлази да је 
в.д. директора Републичке управе за геодетске и имовин-
ско-правне послове, сагласно наведеним законским одред-
бама, овлашћен да уз сагласност Владе Републике донесе 
Правилник о начину оснивања и одржавања катастра не-
покретности Републике Српске и да овим правилником раз-
ради одредбе Закона о премјеру и катастру Републике Срп-
ске. С обзиром на то да наведено овлашћење подразумијева 
и разраду законских одредаба о начину утврђивања права на 
непокретности када се у поступку излагања података за неку 
непокретност утврди да представља узурпацију друштве-
не, односно државне својине, Суд је оцијенио да је пропи-
сивањем као у оспореном  члану 49. став 1. тач. а) и б) и 
став 4., члану 51. ст. 4. и 5. и члану 59. став 5. Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
11/14, 25/14 и 31/15), доносилац овог правилника поступио у 
границама наведених  овлашћења. Имајући у виду наведено, 
Суд је оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе 
да доносилац предметног правилника није имао ни законско 
ни уставно овлашћење за прописивање поступка излагања 
и утврђивања права на непокретностима које се воде као 
узурпације земљишта из друштвене својине. Такође, Суд је 
оцијенио неоснованим и остале наводе даваоца иницијативе 
у погледу става да се узурпирано земљиште треба сматра-
ти ванкњижним власништвом и расправљати као посјед у 
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поступку излагања на јавни увид података о непокретности-
ма и правима на њима, без провођења поступка рјешавања 
спорних имовинско-правних односа насталих узурпацијом, 
те указивање на сувишност поновног уписивања већ уписа-
ног права када је покренут судски поступак ради рјешавања 
спора међу странкама, јер су очигледно наведеним одред-
бама члана 51. ст. 4. и 5. и члана 59. став 5. Правилника о 
начину оснивања и одржавања катастра непокретности Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
11/14, 25/14 и 31/15), поред осталих, и ова питања регулиса-
на сагласано одредбама чланова 85а и 85б Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 6/12 и 110/16), и одредбама Устава Републике 
Српске.

С обзиром на то да су одредбе члана 49. став 1. тач. а) и 
б) и става 4., члана 51. ст. 4. и 5. и члана 59. став 5. Правилни-
ка о начину оснивања и одржавања катастра непокретности 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 11/14, 25/14 и 31/15), у сагласности са Законом о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 6/12 и 110//16) 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), Суд је оцијенио да 
то чини ове одредбе сагласним и са чланом 108. став 2. Уста-
ва Републике Српске.

У погледу дијела иницијативе који се односи на по-
кретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 
члана 49. Правилника о начину оснивања и одржавања ката-
стра непокретности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 11/14), Суд је, такође, сагласно чл. 
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3. и 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 
92/12), одлучио да исту не прихвати с обзиром на чињеницу 
да је наведени члан у цјелини промијењен чланом 2. Пра-
вилника о измјенама и допунама Правилника о начину осни-
вања и одржавања катастра непокретности Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/14) који 
је ступио на снагу 11. 4. 2014. године, те да је иницијатива 
поднесена 22.12. 2016. године чиме је протекло више од го-
дину дана од дана престанка важења оспорене одредбе због 
чега не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 
одлучивање по закону.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

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

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

Број: У- 118/16                                         ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                    УСТАВНОГ СУДА
                                                                Мр Џерард Селман 
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 Оспоравање уставности и законитсти одре-
даба нормативног акта са аспекта њиховог квали-
тета, те давање приједлога од стране подносиоца 
иницијалног акта о њиховој сврсисходности није од 
уставноправног значаја и не може представљати 
основ за утврђивање њихове несагласности са нор-
мама јаче правне снаге.
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Одлука
Број: У-120/16 од 29. новембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 108/17

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

 

О  Д  Л  У  К  У

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
чл. 49, 50, 51. и 52. Закона о рачуноводству и ревизији Ре-
публике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 94/15). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 
незаконитости Упутства о спровођењу надзора над ра-
дом пословних субјеката који пружају услуге у области 
ревизије и рачуноводства („Службени гласник Републике 
Српске“ број 102/16).    

О б р а з л о ж е њ е

Друштво за ревизију рачуноводствених извјештаја 
и консалтинг “Пословни информатор ‒ ПД” д.о.о. Прије-
дор и Друштво за ревизију и рачуноводство “Приманота” 
д.о.о. Бања Лука приједлогом су пред Уставним судом Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Суд) покренули поступак за 
оцјењивање уставности чл. 49, 50, 51. и 52. Закона о рачуно-
водству и ревизији Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 94/15) и уставности и законитости 
Упутства о спровођењу надзора над радом пословних субје-
ката који пружају услуге у области ревизије и рачуновод-
ства („Службени гласник Републике Српске“ број 102/16) (у 
даљем тексту: Упутство). Поменуте законске одредбе, којима 
је регулисан надзор над радом правних лица и предузетника 
регистрованих за пружање књиговодствених и рачуновод-
ствених услуга, те надзор над радом привредних друштава 
за ревизију, подносиоци приједлога оспоравају у односу чл. 
50, 52. и 66. Устава Републике Српске. С тим у вези, оспо-
равају Упутсво у односу на Закон о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 
100/11 и 67/13), не наводећи његове одредбе, и у односу на 
наведене одредбе Устава. Као разлоге оспоравања подносио-
ци приједлога истичу: да су ова друштва основана и регис-
трована сагласно одредбама Закона о привредним друштви-
ма, те да им је основна дјелатност, поред осталих, послови 
рачуноводства и ревизије; да се прописивањем из чл. 49. За-
кона, којим је министарство овлашћено да врши надзор над 
радом правних лица и предузетника регистрованих за пру-
жање књиговодствених и рачуноводствених услуга дуплира 
ова надлежност, јер је чл. 47. и 48. овог закона пореска упра-
ва овлашћена да врши надзор над пословима рачуноводства, 
тј. правних лица и предузетника, који пословне књиге воде 
по систему двојног књиговодства, у дијелу рачуноводстве-
них послова; да, како је наведено, постоји сукоб надлежнос-
ти између министарства и привредног друштва за ревизију, 
јер је оно овлашћено да обавља надзор над радом правних 
лица и институција, па тиме и министарства;  да је надзор 
обезбијеђен путем Управе за индиректно опорезивање Бос-
не и Херцеговине и Пореске управе Републике Српске; да 
оспореним Упутством пословним субјектима који пружају 
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услуге у области рачуноводства и ревизије није омогућено 
право жалбе у другостепеном поступку. 

У одговору на приједлог који је доставила Народ-
на скупштина Републике Српске наводи из приједлога су 
оцијењени као неосновани и да подносиоци приједлога по-
грешно и непотпуно тумаче одредбе чл. 50, 52. и 66. Устава, 
као и Закона који се оспорава. Образлажући овакав став, на-
воде да су оспореним законом јасно разграничене надлеж-
ности министарства финансија и пореске управе са аспекта 
контролисаних субјеката, њихове регистроване дјелатности 
и испуњености законом прописаних услова за рад. Уз то, на-
глашавају да је одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 6) Закона одређено 
значење израза “Министарство”, тј. Министарство финан-
сија. Указујући на то да предметни закон уређује, између ос-
талог, област независне екстерне ревизије у Републици, док 
Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске регулише 
правни статус, организацију, надлежност, циљеве, дужности, 
овлашћења, сертификацију ревизора јавног сектора и друга 
питања од значаја за рад Главне службе за ревизију јавног 
сектора Републике Српске, наводе о сукобу надлежности 
сматрају нетачним. Овакво прописивање је, како се наводи, 
ствар цјелисходне процјене законодавца. Такође истиче се да 
Суд није надлежан да цијени међусобну сагласност закона 
или одредби истог закона, те предлаже да Суд приједлог од-
бије. 

Одговор на наводе из приједлога дало је Министар-
ство финансија Републике Српске у коме наводи: да је прав-
ни основ за доношење оспореног Упутства садржан у чл. 51. 
ст. 6. предметног закона; да је сходно Правилима за изра-
ду закона и других прописа Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“ број 24/14) одредбама  чл. 2. ст. 
1. тач. 6) и чл. 3. ст. 5. одређено значење израза “Министар-
ство” и “министар”; да је процес ревизије прописан одредба-
ма чл. 39. до 46. Закона, док су поступци и начин спровођења 
надзора над радом пословних субјекта који пружају услуге 
у области ревизије и рачуноводства регулисани Упутством; 
да Министарство врши надзор над радом пословних субје-
ката који су регистровани за пружање рачуноводствених и 
ревизорских услуга трећим лицима и који морају испуња-
вати законом прописане услове; да је успостављање наза-
висног надзора над ревизорском професијом у јавном ин-
тересу, укључујући повјерење у презентоване финансијске 
информације и допринос јачању тржишта капитала, а тиме 
и развоју друштва у цјелини; да је Директивом о ревизији 
дефинисан захтјев за успостављање оваквог надзора; да овај 
надзор врше овлашћена лица Министарства континуирано, 
редовним и ванредним надзором, канцеларијском или терен-
ском методом, након чега се сачињава записник о изврше-
ном надзору; да овлашћено лице, уколико утврди неправил-
ности у раду пословног субјекта, рјешењем налаже њихово 
отклањање, против којег се може у одређеном року изјавити 
жалба министру, а која не задржава извршење овог рјешења; 
да у законом прописаним случајевима министар доноси рје-
шење о одузимању дозволе за рад, које је коначно у управ-
ном поступку, односно овлашћена лица покрећу прекршајни 
поступак. На основу наведеног предлажу да Суд одбије под-
несени приједлог.     

Оспореним чланом 49. Закона о рачуноводству и ре-
визији Републике Српске („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 94/15) прописано је: да надзор над прав-
ним лицима и предузетницима регистрованим за пружање 
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књиговодствених и рачуноводствених услуга, ради провјере 
испуњености услова прописаних овим законом, врши Ми-
нистарство (ст. 1), да су правна лица и предузетници регис-
тровани за пружање књиговодствених и рачуноводствених 
услуга дужни да овлашћеним лицима за надзор ставе на рас-
полагање сву документацију неопходну за спровођење над-
зора (ст. 2). 

Оспореним чланом 50. овог закона прописано је: да се 
поступак надзора над радом привредних друштава за реви-
зију, прописан овим законом, сходно примјењује у надзору 
над радом правних лица и предузетника регистрованих за 
пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга (ст. 
1), ако предузетник регистрован за пружање књиговодстве-
них и рачуноводствених услуга не поступи у складу са нало-
гом и у року утврђеном коначним рјешењем, Министарство 
је дужно да о томе обавијести надлежни орган локалне само-
управе који је наведеним лицима издао дозволу за обављање 
самосталне дјелатности (ст. 2), да ће, у случају из става 2. 
овог члана, надлежни орган локалне самоуправе донијети 
рјешење о престанку обављања самосталне дјелатности (ст. 
3), да ће Министарство, ако правно лице не поступи у складу 
са налогом и у року утврђеном у коначном рјешењу, против 
лица овлаћеног за заступање тог привредног друштва на-
длежном суду поднијети захтјев за покретање прекршајног 
поступка (ст. 4). 

 
Оспореним чланом 51. Закона прописано је: да Ми-

нистарство врши надзор над радом привредног друштава за 
ревизију (ст. 1), најмање једном у шест година, односно нај-
мање једном у три године, уколико је ријеч о друштвима за 
ревизију која спроводе ревизију субјеката од јавног интереса 
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(ст. 2), да овлашћено лице Министарства у поступку вршења 
надзора има право и обавезу да у пословним просторијама 
привредног друштава за ревизију изврши увид у опште и 
појединачне акте привредног друштава, као и евиденције и 
другу документацију с циљем утврђивања чињеница које су 
од посебног значаја за квалитетно вршење надзора, а посеб-
но: 1) о оснивачима привредног друштава за ревизију, 2) о 
ангажованим лиценцираним овлашћеним ревизорима у рад-
ном односу на неодређено вријеме са пуним и скраћеним 
радним временом, као и броју укупно ангажованих ревизора 
по другим основама, 3) да ли се Министарству благовремено 
достављају подаци о закљученим уговорима о ревизији, 4) 
да ли су уговорени послови осигурани од одговорности за 
штету, 5) да ли се у вршењу ревизије примјењују прописи 
из области ревизије, 6) да ли је привредно друштво за ре-
визију осигурало интерну контролу квалитета у извршењу 
уговорених послова ревизије и 7) и друге податке и евиден-
ције од значаја за квалитетно спровођење надзора (ст. 3), да 
о извршеном надзору лице из става 3. овог члана сачињава 
записник (ст. 4), који се доставља привредном друштву за 
ревизију код којег је извршен надзор (ст. 5), да министар до-
носи упутство којим се уређује надзор над радом пословних 
субјеката који пружају рачуноводствене услуге и услуге ре-
визије (ст. 6). 

Оспореним чланом 52. овог закона прописано је: да, 
ако се у поступку надзора над радом привредног друштва 
за ревизију утврди да су општим или појединачним актом 
или предузетом радњом повријеђене одредбе овог закона, 
лице којем је повјерено да изврши надзор има обавезу и 
овлашћење да рјешењем наложи отклањање неправилности 
и незаконитости и одреди рок у коме се оне морају отклонити 
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(ст. 1), да се против рјешења из става 1. овог члана може изја-
вити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема рје-
шења (ст. 2), да жалба не одгађа извршење рјешења (ст. 3), да 
министар, ако привредно друштаво за ревизију не поступи у 
складу са налогом и у року утврђеном коначним рјешењем, 
доноси рјешење о одузимању дозволе за рад привредном 
друштаву за ревизију (ст. 4), да је рјешење из ст. 4. овог чла-
на коначно у управном поступку и против њега се не може 
изјавити жалба, али се може покренути управни спор (ст. 5). 

       
Оспорено Упутство о спровођењу надзора над радом 

пословних субјеката који пружају услуге у области ревизије 
и рачуноводства („Службени гласник Републике Српске“ 
број 102/16) донио је министар финансија на основу чл. 51. 
ст. 6. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 94/15) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16). Овим упутством регулисани су по-
ступци и начин спровођења надзора над радом пословних 
субјеката који пружају услуге у области ревизије и рачуно-
водства ради провјере њихових активности везаних за пру-
жање ових услуга, организацију и функционисање система 
књиговодства и рачуноводства, припрему и презентацију 
финансијских извјештаја (тач. 1); да надзор врше овлашће-
на лица Министарства финансија Републике Српске у циљу 
провјере законитости и исправности рада субјеката надзора, 
у складу са законским овлашћењима (тач. 2. и 3), а који је 
дефинисан тач. 4, 5. и 6. Упутства; права и обавезе субјека-
та надзора и дужности овлашћеног лица министарства (тач. 
7, 8. и 9); поступак надзора над радом привредног друшт-
ва за ревизију (тач. 10‒16); овлашћења лица министарства 
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и овлашћеног лица субјекта надзора (тач. 17, 18. и 19); 
овлашћења службеника министарства да, у складу са Зако-
ном, врше надзор: континуирано-канцеларијском методом, 
редован надзор по плану рада утврђеном на основу Закона 
и посебних критеријума за управљање ризицима, канцела-
ријском и/или теренском методом, и ванредан надзор, канце-
ларијском и/или теренском методом, по указаној потреби; да 
је континуран/редован надзор поступање приликом утврђе-
них неправилности, предузимање радњи и мјера овлашће-
ног лица, те да се ванредан надзор, према тач. 53. Упутства, 
спроводи на исти начин (тач. 21‒52); да овлашћена лица 
министарства састављају записник о извршеном надзору, 
у складу са чл. 63‒65 Закона о општем управном поступку, 
а који по садржају прати одредбе Упутства, а друге радње 
се заснивају на одредбама предметног закона, у одређеном 
броју примјерака, са истакнутим примједбама (тач. 54. и 
55); да овлашћено лице на бази утврђених чињеница, ако се 
утврди да је субјект надзора општим или појединачним ак-
том или одређеном радњом повриједио одредбе Закона које 
су предмет надзора, доноси рјешење којим се налаже пре-
дузимање радњи за отклањање утврђених незаконитости и 
неправилности у одређеном року, а нарочито у случајевима 
предвиђеним тач. 62. Упутства, укључујући примједбе које 
нису размотрене у току израде записника (тач. 61‒67); да 
против рјешења субјект надзора има право жалбе у року од 
15 дана од дана пријема истог, која се подноси министру фи-
нансија и не задржава извршење рјешења (тач. 68. и 69); да 
министар финансија, уколико привредно друштво за реви-
зију не поступи у складу са налогом и у одређеном року, до-
носи рјешење о одузимању дозволе за рад (тач. 70. и 71); по-
ступање овлашћеног лица министарства ако утврђено чиње-
нично стање у поступку надзора указује на постојање основа 
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сумње да је извршено кривично дјело, односно асоцира на 
такво дјело (тач. 72. до 75), или када утврди да је субјект над-
зора починио прекршај из области примјене и спровођења 
Закона, односно издавање прекршајног налога или подно-
шење захтјева за покретање прекршајног поступка, те да се 
подаци о изреченим и предузетим управним, прекршајним и 
другим мјерама објављују у Регистру привредних друштава 
за ревизију, који води министарство и извјештава о спрове-
деном надзору (тач. 76‒90); да се овакав поступак надзо-
ра сходно примјењује у надзору над радом правних лица и 
предузетника регистрованих за пружање рачуноводствених 
услуга (тач. 91. и 92) и да Упутство ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске” (тач. 93).       

                                                     
Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 

подносилац приједлога оспорава наведене одредбе Зако-
на, као и Упуство утврђено је: да се економско и социјално 
уређење заснива на равноправности свих облика својине и 
слободном привређивању, самосталности предузећа и дру-
гих облика привређивања у стицању и расподјели добити и 
слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као 
јединственом привредном простору (члан 50), да се слобод-
но предузетништво може законом ограничити ради заштите 
интереса Републике, човјекове околине, здравља и безбјед-
ности људи и да су забрањени монополи (члан 52), да права 
и дужности Републике врше Уставом одређени републички 
органи и да су људска права и слободе, једнакост пред за-
коном, самосталност и једнак положај предузећа и других 
организација, уставни положај и права јединица локалне 
самоуправе мјера овлашћења и одговорности републичких 
органа (члан 66).     
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У поступку оцјењивања уставности оспорених од-
редби наведеног закона, Суд је, поред цитираних уставних 
одредби, имао у виду да је Уставом утврђено да Република 
уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облига-
ционе односе и заштиту свих облика својине, правни поло-
жај предузећа и других организација (тачка 6. Амандмана 
XXXИИ на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), да 
закони, статути, други прописи и општи акти морају бити 
у сагласности са Уставом и да прописи и други општи акти 
морају бити у сагласности са законом (члан 108),  као и да се 
против појединачних аката судова, управних и других држав-
них органа, као и организација које врше јавна овлашћења, 
донесених у првом степену, може изјавити жалба надлеж-
ном органу, да се законом, изузетно, може искључити жалба, 
ако је на други начин обезбијеђена заштита права и закони-
тости, 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 дру-
га судска заштита, као и да се само законом може, изузетно, 
у одређеним врстама управних ствари, искључити управни 
спор (члан 113).  

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом 
о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 94/15) уређена је област 
рачуноводства и ревизије која обухвата, између осталог, 
питања од значаја за организацију и функционисање сис-
тема књиговодства и рачуноводства, припрему и презента-
цију финансијских извјештаја, ревизију финансијских из-
вјештаја, као и друга питања од значаја за рачуноводство и 
ревизију (чл. 1), док је чл. 2. ст. 1. тач. 6) Закона одређено 
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значење рачуноводствених и ревизијских стандарда, тако да 
су то стандарди, упутства, објашњења, смјернице и начела 
дефинисани овим законом, објављени од професионалног 
удружења, у сарадњи са Министарством финансија (у даљем 
тексту: Министарство). Релевантним одредбама овог закона 
прописано је: да се одредбе овог закона примјењују на све 
облике привредних друштава и, између осталих, на преду-
зетнике који своје пословне књиге воде по систему двојног 
књиговодства, на обрачунском основу, као и на правна лица и 
друге облике организовања које је правно лице са сједиштем 
у Републици основало у иностранству (чл. 3. ст. 1. и 2); да 
су субјекти од јавног интереса: правна лица чијим се хар-
тијама од вриједности тргује или врши припрема за њихово 
емитовање на организованом тржишту хартија од вриједно-
сти, банке, микрокредитна друштва, друштва за осигурање, 
лизинг друштва, берзе, брокерско-дилерска друштва и дру-
ге финансијске организације, јавна предузећа, дефинисана 
у складу са прописима којима се уређује пословање и уп-
рављање јавним предузећима, сва правна лица од посебног 
значаја за Републику, независно од њихове правне форме и 
облика организовања, с тим да се овај статус утврђује од-
луком Владе Републике Српске на приједлог ресорно на-
длежног министарства (чл. 6); да се ревизија финансијских 
извјештаја обавља у складу са овим законом и Међународ-
ним стандардима ревизије, да обавезној ревизији подлијежу 
финансијски извјештаји субјеката од јавног интереса, дефи-
нисаних овим законом, и финансијски извјештаји великих 
правних лица разврстаних у складу са овим законом (чл. 28. 
ст. 1. и 2); да се привредна друштва за ревизију региструју у 
складу са одредбама овог закона и закона којим се уређују 
питања од значаја за оснивање, пословање и престанак 
пословања привредних друштава, која обављају све облике 
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ревизије у Републици (чл. 29. ст. 1. и 2); да пореска управа, на 
начин како је то уређено прописима који се односе на порес-
ки поступак, врши надзор код правних лица и предузетника 
који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, 
у дијелу рачуноводствених послова, сачињавања и презен-
тације финансијских извјештаја, ради провјере обављања 
наведених послова у складу са одредбама овог закона, и да 
овај надзор врше и друге институције уколико су посебним 
прописима овлашћени (чл. 47), те су таксативно наведене ак-
тивности правних лица и предузетника који пословне књи-
ге воде по систему двојног књиговодства над којим пореска 
управа врши надзор (чл. 48); да надзор над правним лицима 
и предузетницима регистрованим за пружање књиговодстве-
них и рачуноводствених услуга, ради провјере испуњености 
услова прописаних овим законом, врши Министарство 
(чл. 49. ст. 1); да се поступак надзора над радом привред-
них друштава за ревизују, прописан овим законом, сходно 
примјењује у надзору над радом правних лица и предузетни-
ка регистрованих за пружање књиговодствених и рачуновод-
ствених услуга (чл. 50. ст. 1); да министарство врши надзор 
над радом привредног друштва за ревизију најмање једном у 
шест година/најмање једном у три године субјеката од јавног 
интереса, при чему овлаћено лице министарства има право и 
обавезу да у пословним просторијама друштва изврши увид 
у опште и појединачне акте друштва, као и евиденције и дру-
гу документацију, а посебно у чињенице о оснивачима прив-
редног друштва, ангажованим лиценцираним овлашћеним 
ревизорима у радном односу на неодређено вријеме, са пу-
ним/ скраћеним радним временом, броју укупно ангажова-
них ревизора по другом основу, благовременом достављању 
података министарству о закљученим уговорима о ревизији, 
осигурању уговорених послова од одговорности за штету, 
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примјени прописа из области ревизије, интерној контроли 
квалитета извршених уговорених послова ревизије и друго, 
и о томе сачињава записник, који се доставља друштву за 
ревизију код којег је извршен надзор, те да министар доно-
си упутство којим се уређује надзор над радом пословних 
субјеката који пружају рачуноводствене услуге и услуге ре-
визије (чл. 51); да овлаћено лице министарства има обавезу 
и овлашћење, ако се у поступку надзора над радом друштава 
за ревизију утврди да су општим или појединачним актом 
или предузетом радњом повријеђене одредбе овог закона, 
рјешењем наложити отклањање неправилности и незакони-
тости, одредити рок за отклањање, против којег рјешења се 
може изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана 
пријема истог и да жалба не одгађа извршење рјешења, док 
министар, ако друштаво за ревизију не поступи у складу са 
налогом и у року, доноси рјешење о одузимању дозволе за 
рад привредном друштаву за ревизију, које је коначно у уп-
равном поступку и против којег се не може изјавити жалба, 
али се може покренути управни спор (чл. 52). 

Из наведених уставних одредби, по оцјени Суда, произ-
лази овлашћење законодавца да уређујући област рачуновод-
ства и ревизије, између осталог, уреди и надзор над пословима 
рачуноводства и ревизије. Наиме, Законом о рачуноводству и 
ревизији Републике Српске пореска управа је овлашћена да, 
по правилима пореског поступка, врши надзор пословних 
субјеката у дијелу рачуноводствених послова, те сачињавања 
и презентације финансијских извјештаја, како је то прецизи-
рано чл. 48. Закона, док је чл. 49. министарство овлашћено 
да врши надзор пословних субјеката у смислу испуњености 
услова прописаних овим законом за пружање књиговодстве-
них и рачуноводствених услуга, као и послова ревизије фи-
нансијских извјештаја ових субјеката, укључујући субјекте од 
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јавног интереса дефинисане чланом 6. овог закона. Полазећи 
од наведеног, Суд је оцијенио да је законодавац оспореним од-
редбама Закона, сагласно својим уставним овлашћењима, уре-
дио сегмент надзора у оквиру система рачуноводства и реви-
зије, који је од непосредног значаја за његово функционисање, 
одредио орган управе који врши законом прописан надзор и 
предмет надзора, те прописао начин спровођења надзора над 
радом пословних субјеката. Имајући у виду да је чл. 48. и 49. 
Закона прописан предмет и процес надзора који врше порес-
ка управа и министарство, Суд је утврдио да оспореним про-
писивањем нису дуплиране надлежности поменутих органа, 
како то наводе подносиоци приједлога. Приликом ове оцјене 
Суд је узео у обзир да је Законом о ревизији јавног сектора 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 98/05) уређена ревизија јавног сектора, тј. буџетских 
институција, укључујући министарства и друге републичке 
организације које се финансирају из буџета. На основу изло-
женог Суд је оцијенио да су неосновани наводи подносилаца 
приједлога у погледу сукоба надлежности између министар-
ства и привредног друштва за ревизију. Такође, Суд је оције-
нио да су, имајући у виду да је прописивањем из чл. 52. Закона 
пословном субјекту обезбијеђено право жалбе на рјешење пр-
востепеног органа, тј.овлашћеног лица, која се подноси мини-
стру, односно другостепеном органу и да се против рјешења 
овог органа не може поднијети жалба, али се може покрену-
ти управни спор, неосновани наводи подносиоца приједлога 
у погледу заштите њихових права и интереса заснованих на 
закону. На основу наведеног, Суд је утврдио да оспореним чл. 
49, 50, 51. и 52. Закона о рачуноводству и ревизији Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15) 
нису нарушене гаранције из чл. 50, 52. и 66. Устава Републике 
Српске, како то наводе подносиоци приједлога. 
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   Оцјењујући уставност и законитост оспореног Упут-
ства, Суд је, поред наведених уставних и законских одредби, 
имао у виду да је 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) прописано да је републичка уп-
рава дио извршне власти Републике Српске која врши посло-
ве у оквиру права и дужности Републике (чл. 2), да послове 
управе обављају, између осталих, министарства која се ос-
нивају за једну или више управних области, и управе које 
непосредно извршавају законе и друге прописе и одлучују 
о правима и обавезама физичких и правних лица (чл. 12), да 
министарство финансија обавља управне и стручне посло-
ве који се односе, између осталог, на систем: финансирања 
општих друштвених потреба, пореза, такси, доприноса и дру-
гих даџбина, финансијског пословања, тј. плаћања и платни 
промет, обрачун, стицање и распоређивање укупног прихода 
и добити, израду и извршење републичког буџета, послове 
и активности из области интерне ревизије, рачуноводство, 
ревизију и финансијско извјештавање (чл. 18), да органи уп-
раве доносе правилнике, наредбе и упутства и друге опште 
акте, те да се упутством одређује начин на који орган управе 
и носиоци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе 
закона или другог прописа (чл. 69. ст. 1. и 3) и да министар 
доноси прописе и рјешења у управним и другим појединач-
ним стварима (чл. 82. ст. 2).  

 
Полазећи од наведеног Суд је утврдио да је, сагласно 

овлашћењу из чл. 51. ст. 6. Закона о рачуноводству и реви-
зији Републике Српске, министар финансија био надлежан 
да донесе оспорено Упутство којим се прописује начин рада 
и извршавања послова органа управе, тј. министарства у 
циљу реализацје појединих одредби предметног закона. У 
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том смислу, Суд је оцијенио да ово упутство садржи одредбе 
које су од непосредног интереса за поменуте субјекте, ради 
упознавања са начином рада органа управе, тј. министарства 
приликом вршења законом прописаног надзора над њиховим 
радом. Имајући у виду садржину оспореног Упутства, Суд је 
оцијенио да је доносилац оспореног акта, сагласно својим 
уставним и законским овлашћењима, разрадио наведене од-
редбе закона ради њиховог извршавања. На основу наведе-
ног Суд је утврдио да је оспорено Упутство о спровођењу 
надзора над радом пословних субјеката који пружају услуге 
у области ревизије и рачуноводства („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 102/16), које је донио министар финан-
сија, у сагласности са Законом о рачуноводству и ревизији 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 94/15), а чињеница да је у сагласности са законом чини 
га уставним са становишта члана 108. став 2. Устава Репу-
блике Српске, према којем прописи и други општи акти мо-
рају бити у сагласности са законом. 

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

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

Број: У- 120/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
29. новембар 2017. године                      УСТАВНОГ СУДА
                                                                   Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду да је релевантним прописом 
пословном субјекту обезбијеђено право жалбе на 
рјешење првостепеног органа која се подноси друго-
степеном органу и да се против рјешења овог органа 
не може поднијети жалба, али се може покренути 
управни спор, неосновани су наводи подносилаца 
приједлога о недостајућој заштити њихових права 
и интереса заснованих на закону.

 Будући је доносилац оспореног акта, сагласно 
својим уставним и законским овлашћењима, разра-
дио наведене одредбе закона ради њиховог изврша-
вања, контролисани акт о спровођењу надзора над 
радом пословних субјеката који пружају услуге у 
области ревизије и рачуноводства у сагласности су 
са Законом, што га чини сагласним и са уставним 
начелом законитости.
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Одлука
Број: У-72/16 од 20.децембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 60. став 1. тачкa а)  Закона о 
Уставном суду Републике Српске (‘’Службени гласник Репу-
блике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. 
децембра 2017. године,  д о н и о  је

  
О Д Л У К У

Утврђује се да члан 2. Закона о измјенама и допу-
нама Закона о управљању отпадом («Службени гласник 
Републике Српске» број 106/15), у дијелу у којем је послије 
члана 63. додат члан 63в и Одлука о коефицијентима за 
обрачун накнаде за оптерећивање животне средине ам-
балажним отпадом и циљевима управљања амбалажом и 
амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину («Службени 
гласник Републике Српске» број 6/16) нису у сагласности 
са Уставом Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

ДОО «Кирога», DOO «Frutela Group», «Витаминка» 
а.д., ДОО «Дивес» и DOO «SMD Trade», сви из Бање Луке, 
те ДОО «Лебурић Комерц» Прњавор, DOO «Spektar Drink» 
Бијељина и DOO «Fructa Trade» Дервента поднијели су Ус-
тавном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање ус-
тавности члана 63в Закона о измјенама и допунама Закона о 
управљању отпадом («Службени гласник Републике Српске» 
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број 106/15) и Одлуке о коефицијентима за обрачун накна-
де за оптерећивање животне средине амбалажним отпадом 
и циљевима управљања амбалажом и амбалажним отпадом 
за 2015. и 2016. годину («Службени гласник Републике Срп-
ске» број 6/16), коју је донијела Влада Републике Српске. 
Предлагачи су оспорену законску одредбу погрешно означи-
ли као члан 63в, јер се ради о члану 2. Закона о измјенама 
и допунама Закона о управљању отпадом у дијелу у којем 
је послије члана 63. додат члан 63в. У приједлогу се наво-
ди да се предметном законском одредбом Влади Републике 
Српске даје овлашћење да подзаконским актом регулише пи-
тања у систему наплате јавних прихода, која, према члану 
62. Устава, могу бити уређена само законом. Наиме, како се 
у приједлогу истиче, накнада за оптерећивање животне сре-
дине амбалажним отпадом дефинисана је као јавни приход, 
а Устав не даје овлашћење Влади да уређује питања која се 
односе на јавне приходе и расходе. Због тога, по мишљењу 
предлагача, висина и вриједност коефицијента за обрачун 
предметне накнаде могу бити регулисани само од стране за-
конодавца, те се уређивање ових питања не може делегирати 
извршном органу власти и подвести под разрађивање норми 
са циљем извршавања закона, за шта је Влада овлашћена Ус-
тавом и Законом о Влади Републике Српске. Сходно наве-
деном, предлагачи сматрају да је и оспорена одлука, којом 
су прописани коефицијенти за обрачун накнаде за оптерећи-
вање животне средине амбалажним отпадом и циљевима уп-
рављања амбалажом супротна члановима 62. и 69. Устава, 
јер уређује питања која се у домену законодавца. Осим тога, 
по мишљењу предлагача, ова одлука није у сагласности ни са 
чланом 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 118/08), те тиме ни са 
чланом 108. Устава, јер према овој законској одредби, одлука 
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није проведбени акт Владе којим се ближе уређују односи од 
значаја за извршавање закона, већ се одлуком прописују мје-
ре Владе, оснивају јавне службе и друге организације, даје 
сагласност или потврђују општи акти органа ли организа-
ција, обустављају од извршења акти министарстава, органа 
јединица локалне самоуправе и слично. Коначно, предлагачи 
указују на Одлуку овог суда број У-24/14 од 30. септембра 
2015. године, којом је утврђено да члан 20. став 2. Закона 
о Фонду и финансирању животне средине Републике Срп-
ске («Службени гласник Републике Српске» бр. 117/11 и 
63/14) и Уредба о накнадама за оптерећивање животне сре-
дине амбалажним отпадом («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 101/12, 38/13 и 36/15) нису у сагласности са Ус-
тавом Републике Српске, јер је Суд оцијенио да је давањем 
овлашћења Влади да донесе посебне акте којима се одређује, 
између осталог, висина и начин обрачунавања плаћања нак-
нада у области заштите животне средине, дошло до повреде 
начела подјеле власти из члана 69. Устава. 

Народна скупштина Републике Српске, као доноси-
лац оспореног закона, није доставила одговор на наводе из 
приједлога. 

 
У одговору на приједлог који је у односу на оспоре-

ну одлуку доставила Влада Републике Српске наводи се да 
Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом 
(«Службени гласник Републике Српске» број 106/15) и За-
кон о Фонду и финансирању заштите животне средине Репу-
блике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 
117/11 и 63/14) прописују обавезу плаћања накнаде за оп-
терећивање животне средине амбалажним отпадом у складу 
са чланом 62. Устава. Наиме, како се истиче, ова категорија 
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накнада, која се уплаћује на рачун јавних прихода буџета, 
уведена је у правни систем Републике Српске одредбама 
чл. 17‒22. Закона о Фонду и финансирању заштите животне 
средине Републике Српске. Овим одредбама се на уопштен 
начин уређује систем накнада путем којих се прикупља дио 
средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску 
ефикасност Републике Српске. Слиједом наведеног, Закон 
о управљању отпадом («Службени гласник Републике Срп-
ске» бр. 111/13 и 106/15) одредбама чланова 63, 63а, 63б, 63в, 
63г, 63д, 63ђ, 63е, 63ж и 63з нормативно разрађује систем 
обрачуна и наплате накнаде за оптерећивање животне сре-
дине амбалажним отпадом. Наведене одредбе овог закона су, 
како се наводи, нормиране како би се отклониле неправил-
ности које су утврђене Одлуком Уставног суда број У-24/14, 
а којом су оцијењени као неуставни члан 20. став 2. Закона 
о Фонду и финансирању животне средине Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 117/11 и 63/14) 
и Уредба о накнадама за оптерећивање животне средине ам-
балажним отпадом («Службени гласник Републике Српске» 
бр. 101/12, 38/13 и 36/15). Доносилац оспорене одлуке исти-
че да је природа предметних накнада таква да се коефицијен-
ти за обрачун требају дефинисати на годишњем нивоу, због 
чега систем накнада не може имати статичан карактер у нор-
мативно-правном смислу. С тим циљем су, како се даље на-
води, Одлуком прописани коефицијенти накнаде за поновно 
искоришћавање и рециклажу по врстама амбалаже за један 
килограм амбалажног отпада и циљеви управљања амбала-
жом и амбалажним отпадом. У одговору се такође износи 
став да се у конкретном случају не ради о нарушавању сис-
тема подјеле власти, односно да је законодавац правилно ус-
поставио правни основ за доношење оспорене одлуке, те да 
је иста у сагласности са чланом 90. Устава, којим је утврђено 
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да Влада, између сталог, доноси уредбе, одлуке и друга акта 
за извршавање закона.

Оспореним одредбом члана 2. Закона о измјенама и 
допунама Закона о управљању отпадом («Службени гласник 
Републике Српске» број 106/15), у дијелу у којем је након 
члана 63. додат члан 63в, прописано је да се коефицијент 
накнаде за поновно искоришћавање и рециклажу по врстама 
амбалаже за један килограм амбалажног отпада израженог у 
конвертибилним маркама и циљеви управљања амбалажом 
и амбалажним отпадом који се узимају у обзир при произ-
водњи и стављању у промет амбалаже и управљању амба-
лажним отпадом изражени у процентима по врстама амба-
лаже за одређену календарску годину утврђују посебним 
прописом Владе. 

Одлуку о коефицијентима за обрачун накнаде за опте-
рећивање животне средине амбалажним отпадом и циљеви-
ма управљања амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 
2016. годину («Службени гласник Републике Српске» број 
6/16) Влада Републике Српске је донијела на основу члана 
63в Закона о управљању отпадом («Службени гласник Репу-
блике Српске» бр. 111/13 и 106/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске» број 118/08). Овом одлуком прописани су коефи-
цијент накнаде за поновно искоришћавање и рециклажу по 
врстама амбалаже за један килограм амбалажног отпада из-
раженог у конвертибилним маркама и циљеви управљања 
амбалажом и амбалажним отпадом који се узимају у обзир 
при производњи и стављању у промет амбалаже и упра-
вљању амбалажним отпадом, изражени у процентима по 
врстама амбалаже, за 2015. и 2016. годину (тачка I).  Према 
тачкама II и III ове одлуке, коефицијент и циљеви из тачке I 
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узимају се у обзир при обрачуну накнаде за оптерећивање 
животне средине амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годи-
ну, на начин и поступку прописаним Законом о управљању 
отпадом, а коефицијент евидентирајуће накнаде и коефи-
цијент за поновно искоришћавање и рециклажу по врстама 
амбалаже, изражени у конвертибилним маркама су дати у 
табели која се налази у Прилогу 1. ове одлуке и чини њен 
саставни дио. Тачком IV Одлуке одређено је да су циљеви 
управљања амбалажом и амбалажним отпадом дати у табели 
која се налази у Прилогу 2. ове одлуке и чини њен саставни 
дио. Према тачки  V ове одлуке, овај акт ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републи-
ке Српске».      

  У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе 
Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом  
Суд је, прије свега, имао у виду да је тачкама 13. и 18. Аманд-
мана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 
члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, 
између осталог, заштиту животне средине и друге односе од 
интереса за Републику, у складу са Уставом. Суд је такође 
узео у обзир и гаранције из  члана 35. Устава, према којем чо-
вјек има право на здраву животну средину и свако је, у скла-
ду са законом, дужан да у оквиру својих могућности штити и 
унапређује животну средину. Поред тога, чл. 62. и 63. Устава 
утврђено је да Република и општина буџетом утврђују јавне 
приходе и јавне расходе, да су средства буџета порези, таксе 
и други законом утврђени приходи, те да је обавеза плаћања 
пореза и других дажбина општа и утврђује се према економ-
ској снази обвезника. У конкретном случају, по оцјени Суда, 
релевантна је и одредба члана 90. тачка 4. Устава, прем којем 
Влада доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање за-
кона, као и члана 69, према којем уставотворну и закондавну 
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власт остварује Народна скупштина, извршну власт врши 
Влада, а судска власт припада судовима. 

Сагласно цитираним уставним овлашћењима, а 
имајући у виду значај унапређења система управљања отпа-
дом у области заштити животне средине, донесен је Закон 
о управљању отпадом, којим су уређени врсте и класифи-
кација отпада, планирање и субјекти управљања отпадом, 
одговорности, обавезе и организовање управљања отпадом, 
поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, 
финансирање управљања отпадом, надзор, као и друга пи-
тања од значаја за ову област. Тако је овим законом прописа-
но да је управљање отпадом дјелатност од општег друштве-
ног интереса (члан 2), да је циљ овог закона, између осталог, 
да се обезбиједе и осигурају услови за управљање отпадом 
на начин којим се не угрожава здравље људи и животна сре-
дина (члан 3. тачка а)), да међу субјекте надлежне за упра-
вљање отпадом спада, поред осталих, Влада Републике Срп-
ске (члан 23. тачка а)), да Влада, путем надлежних органа и 
организација, обезбјеђује управљање отпадом за територију 
Републике (члан 24. став 1), да произвођач, увозник, пакер, 
пунилац или трговац на велико треба да обезбиједи прописа-
но управљање амбалажом и амбалажним отпадом самостал-
но или путем оператера, у складу са овим законом и пропи-
сима донесеним на основу овог закона (члан 63. став 2), да се 
за произведену или увезену амбалажу која послије употребе 
постаје амбалажни отпад, а која није збринута у складу са 
ставом 2. овог члана, плаћа накнада за оптерећивање живот-
не средине амбалажним отпадом (члан 63. став 3), те да је 
обвезник плаћања ове накнаде испоручилац који који амба-
лажу у коју се пакује производ на продајном мјесту и амба-
лажу у коју је упакован производ први ставља у промет (члан 
63а). Овим законом је такође уређен начин израчунавања 
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предметне накнаде (члан 63б), а оспореним чланом 63в је 
дато овлашћење Влади да својим прописом утврди коефи-
цијент накнаде за поновно искоришћавање и рециклажу по 
врстама амбалаже и циљеве управљања амбалажом и амба-
лажним отпадом који се узимају у обзир при производњи и 
стављању у промет амбалаже и управљању амбалажним от-
падом. 

Поред наведеног, Суд је у конкретном случају узео у 
обзир и то да је Законом о Фонду и финансирању животне 
средине Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске» бр. 117/11 и 63/14) регулисана материја која се ди-
ректно односи на финансирање заштите животне средине и 
енергетске ефикасности Републике Српске. Овим законом 
су, поред осталих накнада, на уопштен начин дефинисане 
и накнаде за оптерећење животне средине отпадом. Према 
члану 17. тачке а) и б) овог закона, средства за финансирање 
Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
Републике Српске, заштите животне средине, енергетске 
ефикасности и обновљивих извора енергије у складу са овим 
законом обезбјеђују из намјенских средстава накнаде коју 
плаћају загађивачи животне средине и накнаде за оптерећи-
вање животне средине отпадом. Ове накнаде, према члану 
20. став 3. истог закона, имају карактер јавних прихода, од-
носно уплаћују се на рачун јавних прихода буџета Републике 
Српске и распоређују на рачун Фонда.    

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је норми-
рањем из оспорене одредбе Закона о измјенама и допунама 
Закона о управљању отпадом дошло до повреде гаранција из 
чланова 62. и 69. Устава, на које указују предлагачи. Наиме, 
по оцјени Суда, питања која се односе на накнаду која има 
карактер јавног прихода не могу бити у надлежности Вла-
де Републике Српске, јер се не ради о материји извршавања 
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закона, већ су то темељна питања од којих зависи висина ове 
накнаде и морају бити регулисана од стране законодавца. 
Због тога је Суд оцијенио да је оспореним прописивањем, 
којим се даје овлашћење Влади да својим прописом утврђује 
коефицијент накнаде за поновно искоришћавање и реци-
клажу амбалаже, дошло до повреде принципа подјеле власти 
из члана 69. Устава.  

Имајући у виду овакав став у погледу уставности ос-
порене одредбе Закона о измјенама и допунама Закона о уп-
рављању отпадом («Службени гласник Републике Српске» 
број 106/15), Суд је утврдио да ни оспорена Одлука о кое-
фицијентима за обрачун накнаде за оптерећивање живот-
не средине амбалажним отпадом и циљевима управљања 
амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. и 2016. годину 
(«Службени гласник Републике Српске» број 6/16), која је 
донесена на основу овлашћења из члана 63в Закона о упра-
вљању отпадом, није у сагласности са чланом 69. Устава Ре-
публике Српске. 

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

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

Број: У-72/16                                             ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                     УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман
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С обзиром на то да питања која се односе на 
накнаду која има карактер јавног прихода не могу 
бити у надлежности Владе, јер се не ради о мате-
рији извршавања закона него о темељним питањи-
ма од којих зависи висина ове накнаде и зато морају 
бити регулисана од стране законодавца, оспореним 
нормирањем дошло је до повреде уставног начела о 
подјели власти.
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Рјешење
Број: У-97/16 од 20. децембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д), члана 
40. став 5. и  члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном 
суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра  
2017. године,  д о н и о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 18, члана 26. став 3. и члана 38. став 1. Зако-
на о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Ре-
публике Српске” број 40/13) и члана 1. Закона о измјенама 
и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 106/15 и 3/16).

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости Одлуке о усвајању Приједлога измје-
на и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. 
године (“Службени гласник Републике Српске” број 15/15), 
Одлуке о изради Зонинг плана подручја посебне намјене 
«Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник Репу-
блике Српске” број 36/16) и Одлуке о усвајању Зонинг пла-
на подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку 
(“Службени гласник Републике Српске” број 113/16).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 
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за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доно-
шењу Регулационог плана за уређење обале Врбаса у Бањој 
Луци (“Службени гласник Града Бања Лука” број 14/10).

  
О б р а з л о ж е њ е

Неђо Мишељић из Бањa Луке дао је Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
оцјењивање уставности члана 18, члана 26. став 3. и члана 
38. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске” број 40/13) и члана 1. Закона о 
измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 106/15 и 3/16) и 
за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу 
Регулационог плана за уређење обале Врбаса у Бањој Луци 
број: 07-013-402/10 (“Службени гласник Града Бања Лука” 
број 14/10), Одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна 
Просторног плана Републике Српске до 2025. године број: 
02/1-021- 214/15 од 18. фебруара 2015. године (“Службени 
гласник Републике Српске” број 15/15) и Одлуке о изради 
Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном 
поступку број: 02/1-021-468/16 од 14. априла 2016. године 
(“Службени гласник Републике Српске” број 36/16). Допу-
ном иницијативе, тражено је да Суд, у поступку одлучивања 
о иницијативи, узме у обзир и Одлуку о усвајању Зонинг 
плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном по-
ступку број: 02/1-021-1441/16 од 15. децембра 2016. године 
(“Службени гласник Републике Српске” број 113/16), због, 
како је наведено, њене несагласности са чл. 27, 28, 29, 31, 
33, 34, 35, 38. и 48. Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске” број 40/13), са чла-
ном 1. став 2. и чланом 19. Закона о измјенама и допунама 
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Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске” број 106/15) и члановима 35, 45. 64, 66, 
70. став 1. тач. 2 и 3. и члановима 90. и  102. Устава Републи-
ке Српске. У иницијативи и њеним допунама, поред осталог, 
наведено је да оспорене законске одредбе нису у сагласности 
са одредбама члана 70. став 1. тач. 2. и 3. члана 90. и члана 
102. Устава Републике Српске, односно да се овим одредба-
ма задире у овлашћења локалне заједнице и у ситуацијама 
у којим не постоји јасно одређен државни интерес. Давалац 
иницијативе истиче да: Одлука о доношењу Регулационог 
плана за уређење обале Врбаса у Бањој Луци број: 07-013-
402/10, објављена у “Службеном гласнику Града Бања Лука” 
број 14/10, није у сагласности са чл. 27, 28, 30, 33, 34, 35, 
38. и 51. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске” број 40/13) и чланом 1. Закона о 
измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске” број 106/15) те чла-
новима 35, 45. 70. став 1. тач. 2. и 3. и чланом 102. Устава Ре-
публике Српске; да Одлука о изради Зонинг плана подручја 
посебне намјене «Ада» по скраћеном поступку, објављена у  
“Службеном гласнику Републике Српске” број 36/16 није у 
сагласности са чл. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38. и 48. Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике 
Српске” број 40/13), са чланом 1. став 2. и чланом 19. Закона о 
измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу 
(“Службени гласник Републике Српске” број 106/15) и чла-
новима 35, 45. 64, 66, 70. став 1. тач. 2. и 3. и члановима 90. и 
102. Устава Републике Српске; да Одлука о усвајању Пријед-
лога измјена и допуна Просторног плана Републике Српске 
до 2025. године број: 02/1-021- 214/15 од 18. фебруара 2015. 
године (“Службени гласник Републике Српске” број 15/15) 
није у сагласности са члановима 35, 45, 51, 70. став 1. тач. 2. 
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и 3. и чланом 102. Устава Републике Српске. Такође, сматра 
да се оспореним документима просторног уређења, који су 
донесени по скраћеном поступку, након утврђивања општег 
интереса од стране Владе Републике Српске, нарушавају ос-
новни принципи усаглашавања општег и појединачног инте-
реса. У вези с тим наводи да је, супротно члану 102. Устава 
Републике Српске и Закону о уређењу простора и грађењу, 
на основу оспорене Одлуке број 07-013-402/10, објављене у 
“Службеном гласнику Града Бања Лука” број 14/10, донесен 
Регулациони план за уређење обала Врбаса у Бањој Луци без 
усвајања акта о урбанистичком плану Града Бања Лука, као 
и то да је Влада, мимо одредби, такође оспорене Одлуке о 
усвајању Приједлога измјена и допуна Просторног плана Ре-
публике Српске до 2025. године број: 02/1-021-214/15 од 18. 
фебруара 2015. године, објављене у “Службеном гласнику 
Републике Српске” број 15/15, на подручју «Аде», односно  
подручју посебне намјене неуставно и незаконито утврдила 
појединачни интерес и закључила уговор о концесији, те на-
кон тога, по скраћеном поступку, донијела оспорену Одлу-
ку о изради Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» 
по скараћеном поступку број: 02/1-021-468/16 од 14. априла 
2016. године, која је објављена у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске” број 36/16. Давалац ницијативе, поред на-
веденог, указује и на потребу оцјењивања Закона о заштити 
животне средине и, како је наглашено, свих других закона 
и свих општих аката који третирају ову проблематику, те да 
се у случају изградње на «Ади» загађују воде ријеке Врбас, 
односно да није обезбијеђена заштита животне средине у 
складу са одредбама Устава Републике Српске. Наводећи да 
је, у конкретном случају, очигледно да се појединачни инте-
рес ставља у приоритет без законске основе и да се мијења 
Просторни план Републике Српске, те да овим планом нису 
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на адекватан начин регулисана подручја посебне намјене и 
да је због тога већина средина у источном дијелу Републи-
ке Српске запостављена, давалац иницијативе предлаже да 
Суд због комплексности ове материје закаже јавну расправу, 
да утврди неуставност и незаконитост оспорених аката и от-
клони посљедице те неуставности и незаконитости, те да, до 
окончања поступка, суспендује провођење Одлуке о изради 
Зонинг плана подручја посебне намјене «Ада» број: 02/1-
021- 468/16 од 14. априла 2016. године, која је објављена у 
“Службеном гласнику Републике Српске” број 36/16, како 
би се, како је наведено, зауставила изградња већ започетог 
објекта без одобрења за грађење.

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

У одговору Одјељења за просторно уређење Градске 
управе Града Бања Лука који се односе на оспоравање Одлу-
ке о доношењу Регулационог плана за уређење обале Врба-
са у Бањој Луци (“Службени гласник Града Бања Лука” број 
14/10), поред осталог, наведено је да је у погледу поступка 
припреме, израде и доношења предметни Регулациони план 
у потпуности израђен у складу са одредбама тада важећег 
Закона о уређењу простора и грађењу ‒ пречишћен текст 
(“Службени гласник Републике Српске” број 84/02), односно 
да од 19. јула 2007. године, када се  приступило изради овог 
плана као и изради његовог преднацрта и нацрта, обавјешта-
вању о јавном увиду, стављању на јавни увид Нацрта пла-
на и могућности давања примједби на исти, уз напомену 
да давалац иницијативе није уложио примједбе, одржавању 
стручне расправе и презентовање пристиглих примједби, те 
става носиоца израде плана о истим и споразумног утврђи-
вања Приједлога плана, до 27. маја 2010. године, када је на 



644

сједници Скупштине Града, План усвојен и Одлука о доно-
шењу Плана објављена у  “Службеном гласнику Града Бања 
Лука” број 14/10, не постоје одступања овог акта од закон-
ских одредби.

Оспореним одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 40/13) 
прописано је: чланом 18. да се подручје посебне намјене 
утврђује за: а) непокретна културно-историјска добра од ве-
ликог и изузетног значаја, као и њихове концентрације, б) 
националне паркове и друга природна добра од републичког 
значаја, в) изворе и резервоаре подземних вода, сливове во-
дотока и акумулација водопривредне и енергетске системе, 
подручја изворишта вода и акумулације за водоснабдијевање 
и уређаје за прераду воде, са ширим зонама заштите и друго, 
г) туристичка, бањска, климатска, спортско-рекреациона и 
друга слична подручја, д) подручја обимне површинске екс-
плоатације минералних сировина, ђ) инфраструктурне кори-
доре, мреже коридора, инфраструктурна чворишта са пра-
тећим комплементарним површинама и објектима, зонама и 
другим функционалним јединицима, е) сложене објекте из 
члана 2. став 2. тачка у) овог закона, ж) подручја и објекте од 
значаја за одбрану и з) друга подручја утврђена документи-
ма просторног уређења вишег реда; чланом 26. став 3. да је 
документ просторног уређења чије доношење је обавезно за 
одређена подручја под условима прописаним овим законом 
зонинг план подручја посебне намјене Републике Српске – 
подручје посебне намјене од републичког значаја, према по-
себним одлукама Владе; чланом 38. став 1. да  Просторни 
план Републике Српске, Просторни план подручја посебне 
намјене Републике Српске и спроведбене документе прос-
торног уређења подручја од републичког значаја за која је 
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Влада прогласила општи интерес доноси Народна скупшти-
на Републике Српске. 

Чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике 
Српске” бр. 106/15 и 3/16)  прописано је да се у Закону о 
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике 
Српске” број 40/13) у члану 51. став 2. мијења и гласи: «(2) 
Просторни план подручја посебне намјене Републике Срп-
ске, зонинг план подручја посебне намјене Републике Српске 
за изградњу комплексних инфраструктурних, индустријских 
и сличних објеката за које је утврђен општи интерес и план 
парцелизације за просторе дуж ауто-путева, магистралних и 
регионалних путева или друге објекте линијске инфраструк-
туре израђују се и доносе по скраћеном поступку на основу 
одлуке Народне скупштине Републике Српске, на начин про-
писан правилником из става 1. овог члана». 

Одлуком о доношењу Регулационог плана за уређење 
обале Врбаса у Бањој Луци (“Службени гласник Града Бања 
Лука” број 14/10), коју је Скупштина града Бања Лука доније-
ла на основу члана 50. Закона о уређењу простора (“Службе-
ни гласник Републике Српске” бр. 84/02 – пречишћени текст, 
14/03, 112/06 и 53/07) и члана 32. Статута Града Бања Лука 
(“Службени гласник Града Бањалука” бр. 25/05 и 30/07), 
прописано је: да се Регулациони план за уређење обале Вр-
баса у Бањалуци доноси за плански период  2009. ‒ 2019. 
година, и да су границе простора који је обухваћен Планом 
одређене у графичком дијелу елабората Плана (тачка I); да 
се елаборат Плана састоји од текстуалног и графичког дије-
ла, те садржај ових дијелова (тачка II); да је елаборат Плана 
израђен у „Пројект-у“, а.д. Бањалука, у мјесецу априлу 2010. 
године, да је у прилогу и саставни дио ове одлуке (тачка III); 
да је Планом утврђен општи интерес за изградњу објеката и 
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за уређење земљишта за ту изградњу (члан 15. ставови 1, и 
2. и члан 48. Закона о експропријацији „Службени гласник 
Републике Српске“ бр.112/06, 37/07 и 110/08) (тачка IV); да 
је План основа за промјену облика и површине постојећих 
парцела градског грађевинског земљишта и осталог грађе-
винског земљишта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о 
уређењу простора (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 84/02 – пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 
23. став 1. тачка 2. Закона  о премјеру и катастру непокрет-
ности (“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/06 и 
110/08) (тачка V); да се План излаже на стални јавни увид 
код градског органа управе, надлежног за послове простор-
ног уређења који ће се старати о провођењу ове одлуке и да  
ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније доне-
сени просторно-плански документи проведбеног карактера, 
у дијелу у којем нису у сагласности са Планом, те да ова 
одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Служ-
беном гласнику Града Бања Лука» (тачке VI, VII, VIII и IX).

Одлуком о усвајању Приједлога измјена и допуна 
Просторног плана Републике Српске до 2025. године (“Служ-
бени гласник Републике Српске” број 15/15), коју је  Народна 
скупштина Републике Српске донијела на основу члана 70. 
став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. Послов-
ника Народне скупштине Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” број 31/11), члана 48. став 2,  а у 
вези са чланом 38. став 1. и чланом 47. став 1. и чланом 192. 
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске” број 40/13), тачкама I‒IV прописано је 
да се усваја Приједлог измјена и допуна Просторног плана 
Републике Српске до 2025. године, да текстуални и графички 
дио Плана, у аналогном и дигиталном облику, чини састав-
ни дио ове одлуке, да се План излаже на стални јавни увид 
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у сједиштима свих јединица локалне самоуправе на терито-
рији Републике Српске и да ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републи-
ке Српске».

Одлуком о изради Зонинг плана подручја посебне 
намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени гласник 
Републике Српске” број 36/16), коју је Народна скупштина 
Републике Српске донијела на основу члана 70. став 1. тач-
ка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” број 31/11) и члана 18, члана 38. став 1, 
члана 40. став 1. и члана 51. став 2. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
40/13, 106/15 и 3/16), поред констатације у тачкама I и II да 
се доноси Зонинг план подручја посебне намјене «Ада» по 
скраћеном поступку за период од десет година, прописано 
је да се планом обухвата подручје на територији града Бања 
Лука површине 4,53 ha, утврђено графичким прилогом – 
Приједлог обухвата Зонинг плана подручја посебне намјене 
«Ада», који је саставни дио Одлуке (тачка III). Истим  чла-
ном дефинисане су и смјернице за израду плана, од којих 
и смјерница израде плана у складу са одредбама Закона о 
уређењу простора и грађењу, Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног уређења, За-
кона о заштити природе, Закона о заштити животне средине, 
те другим прописима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора (саобраћај, снабдијевање во-
дом и енергијом, телекомуникације, заштита од природних 
непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, 
тла, заштита природе, културних добара, пољопривредног 
и шумског земљишта и других елемената животне среди-
не и друго), као и смјерница да се приликом израде плана 
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потребно бринути о јавном интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја, смерница да је носилац изра-
де обавезан да обезбиједи усаглашеност плана у току његове 
израде са Измјенама и допунама Просторног плана Републи-
ке Српске до 2025. године  (“Службени гласник Републике 
Српске” број 15/15) са документом просторног уређења ши-
рег подручја и са важећим планским документима сусједних 
подручја, те смјернице о томе шта носилац израде, у функ-
цији спровођења плана, треба посебно да идентификује и да 
је дужан Министарству за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију доставити Нацрт плана ради прибављања 
стратешке процјене утицаја на животну средину, у складу са 
посебним прописима о заштити животне средине, те да ће се 
за изградњу објеката који могу имати значајан утицај на жи-
вотну средину, с обзиром на посебну осјетљивост животне 
средине и посебне мјере заштите подручја, примјењивти од-
редбе чл. 4. и 5. Правилника о пројектима за које се спрово-
ди процјена утицаја на животну средину и критеријумима за 
одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја 
на животну средину (“Службени гласник Републике Српске” 
број 124/12) (тачка IV). Тачкама V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 
и, XII  овог члана такође је прописано да се саджај плана 
прописује Законом о уређењу простора и грађењу (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и 
Правилником о начину израде, садржају и формирању доку-
мената просторног уређења (“Службени гласник Републике 
Српске” број 69/13), утврђује се носилац припреме и носи-
лац израде плана, те поступак доношења плана и његовог 
објављивања, као и начин објављивања ове одлуке. 

Одлуку о усвајању Зонинг плана подручја посеб-
не намјене «Ада» по скраћеном поступку број: 02/1-021-
1441/16 од 15. децембра 2016. године (“Службени гласник 
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Републике Српске” број 113/16), коју је Народна скупштина 
Републике Српске донијела на основу члана 70. став 1. тачка 
3. Устава Републике Српске, члана 182. Пословника Народне 
скупштине Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 31/11 и 37/11) и члана 38. став 1. и члана 
51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16), 
прописано је да се овај план усваја (тачка I); да се, у складу 
са законом,  излаже на стални јавни увид код органа Града 
Бања Лука надлежног за послове урбанизма (тачка II) и да 
текстуални и графички дио плана, у аналогном и дигиталном 
облику, чини саставни дио ове одлуке, те да ова одлука сту-
па на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

У поступку оцјењивања уставности оспорених закон-
ских одредаба, Суд је, прије свега, имао у виду да је одредба-
ма Устава Републике Српске утврђено: да се законом уређује 
заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима 
од општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење до-
бара од општег интереса и градског грађевинског земљишта 
(члан 59. став 2); да Република уређује и обезбјеђује, поред 
осталог, својинске и облигационе односе, коришћење прос-
тора, политику и мјере за усмјеравање развоја и заштиту жи-
вотне средине (тач. 6, 8. и 13. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава); да 
се државна власт у Републици организује на начелу подјеле 
власти (члан 69. став 1) и да министарства и други републич-
ки 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).
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Поред наведених уставних одредби, Суд је имао у виду 
и одредбе Устава у односу на које давалац иницијативе оспо-
рава законске одредбе и одредбе предметних одлука, којима 
је прописано: да човјек има право на здраву животну сре-
дину и да је свако, у складу са законом, дужан да у окви-
ру својих могућности штити и унапређује животну средину 
(члан 35); да је свако дужан да се придржава Устава и зако-
на и савјесно и одговорно врши повјерену му јавну функ-
цију (члан 45); да Република мјерама економске и социјалне 
политике подстиче економски развој и повећава социјално 
благостање грађана (члан 51); да Република, поред осталог, 
штити и подстиче рационално коришћење природних бо-
гатстава у циљу заштите и побољшања квалитета живота и 
заштите и обнове средине у општем интересу (члан 64 став 
1. алинеја 1); да права и дужности Републике врше Уставом 
одређени републички органи и да су људска права и слобо-
де, једнакост пред законом, самосталност и једнак положај 
предузећа и других организација, уставни положај и права 
јединице локалне самоуправе основа и мјера овлашћења и 
одговорности републичких органа (члан 66); да Народна 
скуштина доноси законе, друге прописе и опште акте и, по-
ред осталог, доноси план развоја и просторни план (члан 70. 
став 1. тач. 2. и 3); да Влада, поред осталог, предлаже план 
развоја и просторни план,  обезбјеђује провођење и изврша-
ва законе, друге прописе и опште акте, доноси уредбе, од-
луке и друга акта за извршавање закона, те врши надзор над 
радом министарстава и других републичких органа управе и 
управних организација и укида или поништава њихове акте 
који су у супротности са законом или прописом Владе (члан 
90. став 1. тач. 2, 3, 4. и 8) и да општина преко својих орга-
на у складу са законом, поред осталог, доноси програм раз-
воја и урбанистички план, уређује и обезбјеђује коришћење 
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градског грађевинског земљишта, те се стара, између оста-
лог, и о задовољавању потреба грађана у заштити животне 
средине (члан 102. став 1. тач. 1, 3. и 5).

Такође, Суд је имао у виду да је Законом о уређењу 
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 40/13,106/15 и 3/16) регулисан систем просторног плани-
рања и уређења простора, припрема, израда и доношење до-
кумената просторног уређења, локацијски услови, уређење 
грађевинског земљишта, издавање дозвола за грађење, вр-
сте и садржај техничке документације, грађење објеката и 
међусобни односи учесника у грађењу, употреба и уклањање 
објеката, легализација објеката, вршење надзора над примје-
ном овог закона, те друга питања од значаја за уређење прос-
тора, грађевинско земљиште и грађење објеката. У оквиру 
наведеног, релевантним одредбама члана 11. овог закона 
прописано је да се просторно планирање заснива, поред ос-
талих, и на принципу: а) заштите простора у складу са прин-
ципима одрживог развоја, г) заштите животне средине, ж) 
усаглашавања интереса корисника простора и приоритета 
дјеловања од интереса за Републику и јединице локалне са-
моуправе, з) усаглашавања приватног и јавног интереса, и) 
равномјерног привредног, друштвеног и културног развоја 
Републике уз поштовање и развијање просторних специфич-
ности подручја и јединица локалне самоуправе. У вези стим 
Суд је имао у виду да су, на основу принципа из овог члана, у 
одредбама чл. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 48. и 51. Закона, на 
које указује и давалац иницијативе, прописане обавезе учес-
ника у изради докумената просторног уређења и међусоб-
на усаглашеност тих докумената, дефинисани, просторни 
план Републике Српске, просторни план подручја посебне 
намјене Републике Српске, просторни план јединице локал-
не самоуправе, заједнички просторни план за двије или више 
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јединица локалне самоуправе и урбанистички план, као и 
спроведбени документи просторног уређења, припрема, из-
рада и доношење докумената просторног уређења, те скраће-
ни поступак доношења докумената просторног уређења, ре-
визија, измјене или допуне докумената просторног уређења.

На основу наведених уставних одредаба Суд је оције-
нио да оспорени члан 18, члан 26. став 3. и члан 38. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник 
Републике Српске” број 40/13) и члан 1. Закона о измјенама 
и допунама Закона о уређењу простора и грађењу (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 106/15 и 3/16), који су 
донесени у оквиру овлашћења законодавца да уређује ко-
ришћење простора, подразумијевају и одређивање подручја 
посебне намјене као и документа просторног уређења чије 
доношење је обавезно за таква подручја. Поред тога, наве-
дено овлашћење подразумијева и утврђивање надлежности 
Народне скупштине Републике Српске за доношење прос-
торног плана Републике Српске, просторног плана подручја 
посебне намјене Републике Српске и спроведбене документе 
просторног уређења подручја од републичког значаја за која 
је Влада прогласила општи интерес, те доношења простор-
ног плана подручја посебне намјене Републике Српске, Зо-
нинг плана подручја посебне намјене Републике Српске по 
скраћеном поступку. Наиме, из наведеног овлашћења, као и 
овлашћења законодавца да доноси план развоја и просторни 
план, по оцјени Суда, произлази да прописивање као у оспо-
реним законским одредбама, поред тога што није супротно 
члановима 90. и 102. Устава Републике Српске, представља 
неопходан услов функционисања система уређења прос-
тора и изградње објеката, односно, прописивање надлеж-
ности Народне скупштине Републике Српске за доношење 
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наведених докумената просторног уређења, представља 
реализацију Уставом утврђене надлежности за њихово до-
ношење и сагласно је са одредбама Устава, према којим се 
законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и упра-
вљање добрима од општег интереса, уређују и обезбјеђеђују 
својински и облигациони односи, коришћење простора, по-
литика и мјере за усмјеравање развоја и заштиту животне 
средине. Такође наведено овлашћење законодавца подразу-
мијева и могућност измјена и допуна постојећих законских 
уређења одређених односа у изради докумената просторног 
уређења подручја посебне намјене, па и могућност израде и 
доношења ових докумената по скраћеном поступку на осно-
ву одлуке Народне скупштине Републике Српске и на начин 
прописан посебним правилником. Имајући у виду да се ос-
порене законске одредбе једнако односе на све адресате и да 
не указују на повреду Устава, односно да из навода иниција-
тиве произлази да се оспоравање уставности ових одредаба 
суштински односи на могуће посљедице њихове примјене, 
Суд је одлучио да иницијативу, у овом дијелу, не прихвати.

Поред тога, Суд је оцијенио неоснованим тврдње да-
ваоца иницијативе у погледу оспоравања Одлуке о усвајању 
приједлога измјена и допуна просторног плана Републике 
Српске до 2025. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 15/15), којом је усвојено планско уређење, органи-
зација, намјена и начин коришћења и управљања простором, 
те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора, 
јер доносилац акта, по оцјени Суда, није изашао из оквира 
својих законских овлашћења прописаних одредбама чланова 
38. до 50. Закона о уређењу простора и грађењу.

Такође, Суд је утврдио неоснованим наводе даваоца 
иницијативе у погледу оспорене  Одлуке о изради Зонинг 
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плана подручја посебне намјене «Ада» по скраћеном по-
ступку (“Службени гласник Републике Српске” број 36/16) 
и Одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене 
«Ада» по скраћеном поступку број: 02/1-021-1441/16 од 15. 
децембра 2016. године (“Службени гласник Републике Срп-
ске” број 113/16), којим је, по скраћеном поступку, донесен 
спроведбени документ просторног уређења који се односи 
на подручје посебне намјене, јер су донесене на начин и по 
поступку прописаним  одредбама члана 34. и члановима 38. 
до 51. Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске” бр. 40/13,106/15 и 3/16). Разма-
трајући оспорене опште акте, те имајући у виду чињеницу да 
из садржине иницијативе произлази да давалац иницијативе 
у суштини не оспорава уставност и законитост ових аката, 
већ изражава незадовољство усвојеним просторним планс-
ким рјешењима, односно просторног уређења подручја по-
себне намјене, Суд је оцијенио, да у смислу члана 115. Уста-
ва Републике Српске, није надлежан да оцјењује садржину, 
оправданост и цјелисходност оваквих просторно-планских 
и урбанистичко-техничких рјешења утврђених просторним 
планом и зонинг планом.

У поступку разматрања оспорене Одлуке о доношењу 
регулационог плана за уређење обале Врбаса у Бањој Луци 
(“Службени гласник Града Бања Лука” број 14/10), Суд је, 
прије свега, утврдио да је Закон о уређењу простора (“Служ-
бени гласник Републике Српске” бр. 84/02 – пречишћени 
текст 14/03, 112/06 и 53/07) престао да важи ступањем на 
снагу Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени 
гласник Републике Српске” број 55/10) и да је важење овог 
закона престало ступањем на снагу Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број 
40/13). С обзиром на то да је Закон о уређењу простора који 
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је назначен као правни основ за доношење оспорене Одлуке 
о доношењу Регулационог плана за уређење обале Врбаса у 
Бањој Луци престао да важи прије подношења иницијати-
ве за оцјењивање уставности и законитости ове одлуке, Суд 
је оцијенио да, сагласно члану 37. став 1. тачка д) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске” бр. 104/11 и 92/12), нису испуњене процесне 
претпоставке за вођење поступка и одлучивање.

С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о 
уставности и законитости оспорених аката, Суд је оцијенио 
да је беспредметно разматрање захтјева из иницијативе за 
обуставу примјене Одлуке о изради Зонинг плана подручја 
посебне намјене «Ада».   

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), у овом пред-
мету одлучи без доношења рјешења о покретању поступка.

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

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

 
Број: У-97/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                    УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду да се оспорене законске одред-
бе једнако односе на све адресате и да не указују на 
повреду Устава, односно да из навода иницијативе 
произлази да се оспоравање уставности ових одре-
даба суштински односи на могуће посљедице њихове 
примјене, Уставни суд није  прихватио иницијати-
ву за покретање поступка ради оцјене њихове ус-
тавности.

Будући да из садржине иницијативе произлази 
да давалац иницијативе у суштини не оспорава ус-
тавност и законитост аката, већ изражава незадо-
вољство усвојеним просторним планским рјешењи-
ма, односно просторног уређења подручја посебне 
намјене, Уставни суд није надлежан да оцјењује 
садржину, оправданост и цјелисходност оваквих 
просторно-планских и урбанистичко-техничких 
рјешења утврђених просторним и зонинг планом.
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Одлука
Број: У-101/16 од 20.децембра 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 
Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. 
децембра 2017. године, донио је 

О Д Л У К У 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 
и незаконитости члана 1. Правилника о допунама Пра-
вилника о пословању берзанских посредника („Службени 
гласник Републике Српске“ број 32/16).   

О б р а з л о ж е њ е

Приједлогом «Аdvantis broker» а.д. Бања Лука, 
«Eurobroker» а.д. Бања Лука, «Raiffeisen Capital» а.д. Бања 
Лука и «Unicredit bank» а.д. Бања Лука - «Unicredit broker» 
пред Уставним судом Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 
покренут је поступак за оцјењивање уставности и закони-
тости члана 1. Правилника о допунама Правилника о посло-
вању берзанских посредника („Службени гласник Републике 
Српске“ број 32/16), (у даљем тексту: Правилник), који је до-
нијела Комисија за хартије од вриједности Републике Српске 
(у даљем тексту: Комисија). Из садржаја приједлога призлази 
да подносиоци приједлога сматрају да је оспореном одредбом 
Правилника нарушено уставно начело из члана 108. Устава 
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Републике Српске, према којем закони, статути и други про-
писи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а 
прописи и општи акти са законом. У образложењу наведеног 
истиче се: да Комисија, према члану 257. став 1. Закона о тр-
жишту хартија од вриједности, („Службени гласник Републи-
ке Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), рјешавајући 
у управним стварима, примјењује одредбе Закона о општем 
управном поступку; да је чланом 77. ст. 1, 3. и 4. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 13/02,  87/07 и 50/10) прописано да странка може 
овластити одређено лице коме се достављају сва писмена за 
њу (пуномоћник за примање писмена), а ако би непосредно 
достављање странци, законском заступнику или пуномоћни-
ку знатно одуговлачило поступак, службено лице може нало-
жити странци да по одређеном предмету и у одређеном року 
постави у сједишту органа пуномоћника за примање писмена, 
ако странка не поступи по овом налогу, орган може, сходно 
члану 43. овог закона, поставити привременог заступника, и 
кад се странка или њен законски заступник налази у иностран-
ству, а немају пуномоћника у Републици Српској, позваће се 
приликом достављања првог писмена да у одређеном року 
поставе пуномоћника или пуномоћника за примање писмена 
и упозориће се да ће им се, ако у остављеном року не поставе 
пуномоћника, поставити по службеној дужности пуномоћник 
за примање писмена, односно привремени заступник. Сход-
но наведеном, по мишљењу подносилаца приједлога, оспо-
реним прописивањем регулише се постављање пуномоћника 
супротно наведеним законским одредбама и тиме доводи у 
питање правна сигурност клијената. Предложено је да Суд, 
након проведеног поступка, утврди да оспорени члана 1. Пра-
вилника није у сагласности са законом и Уставом, те да обус-
тави његову примјену до доношења коначне одлуке.    
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У одговору Комисије за хартије од вриједности Ре-
публике Српске, оспорени су наводи из приједлога, те се 
указује на члан 64. ст. 1. и 2. Закона о тржишту хартија од 
вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), према којем послове са 
хартијама од вриједности из члана 62. овог закона, као дје-
латност, може обављати искључиво брокерско-дилерско 
друштво и банка, тј. берзански посредник, с тим да је добије-
на дозвола ове комисије и да је предметна дјелатност уписа-
на у судски регистар. Притом, истиче се да се лична достава 
писмена страним лицима у поступку трговања хартијама од 
вриједности на берзи регулише уговором о берзанском по-
средовању, а да обавезне елементе, према члану 112. став 
4. поменутог закона, прописује ова комисија. На наведени 
начин клијент-страно лице, приликом закључења уговора о 
берзанском посредовању, именује заступника за пријем пис-
мена, што му даје правну сигурност да на једноставан и брз 
начин оствари своја права и обавезе на тржишту гдје је уло-
жио свој капитал. Предлаже се да Суд поднесени приједлог 
одбије као неоснован. 

 Правилник о допунама Правилника о пословању бер-
занских посредника („Службени гласник Републике Српске“ 
број 32/16) донијела је Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске, на основу члана 254. став 3. и члана 260. 
став 1.  Закона о тржишту хартија од вриједности („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 
и 108/13). 

Оспореним чланом 1. овог правилника прописано је 
да се у Правилнику о пословању берзанских посредника 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/12 и 5/13) у 
члану 52. став 1. мијења тачка б) и гласи:  « б) податке о 
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клијенту: 1) ако је клијент физичко лице: име, име једног 
родитеља и презиме, ЈМБГ/други идентификациони број, 
пуну адресу; 2) ако је клијент правно лице: назив, матични 
број/ други идентификациони број правног лица, сједиште 
клијента и име и презиме лица овлашћеног за заступање; 3) 
број телефона и телефакса; 4) назив банке и број рачуна у ба-
нци и 5) ако је клијент страно физичко лице или правно лице, 
и податак о пуномоћику за примање писмена у Босни и Хер-
цеговини (пуномоћник може бити и берзански посредник)».  

У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
пореног члана 1. Правилника, Суд је имао у виду да је тачком 
6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 
замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује 
и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе од-
носе, правни положај предузећа и других организација, као 
и да је чланом 108. утврђено да закони, статути и други про-
писи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а 
прописи и општи акти са законом. 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о 
тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) уређе-
не су надлежности и обавезе Комисије за хартије од вријед-
ности Републике Српске, као сталног и независног правног 
лица, основаног ради уређивања и контроле емитовања и 
промета хартија од вриједности. Релевантним одредбама 
овог закона прописано је: да је овлашћени учесник на тр-
жишту хартија од вриједности правно и физичко лице које за 
обављање послова са хартијама од вриједности има дозволу 
Комисије, и то: берзански посредници, брокери, инвестицио-
ни савјетници и инвестициони менаџери (члан 63. став 1); 
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да  је берзански посредник дужан да са клијентом закључи 
писмени уговор, којим се регулишу њихова међусобна права 
и обавезе у обављању дјелатности берзанског посредника, 
као и да обавезне елементе овог уговора прописује Комисија 
(члан 112. ст. 1. и 4); да Комисија у рјешавању у управним 
стварима примјењује одредбе Закона о општем управном 
поступку, ако овим законом није другачије одређено да су 
донесени управни акти коначни, против којих се може по-
кренути управни спор пред надлежним судом (члан 257); те 
да Комисија доноси опште акте у спровођењу овог и других 
закона, када је за то овлашћена законом (члан 260. став 1). 

Полазећи од наведених законских одредби, којима су 
Комисији дата нормативна овлашћења, односно овлашћење 
да доноси опште акте у спровођењу Закона о тржишту хар-
тија од вриједности и других закона, када је за то овлашће-
на законом, Суд је оцијенио да је Комисија, сагласно својим 
законским овлашћењима, предметним правилником ближе 
уредила обавезне елементе уговора о берзанском пословању. 
Суд је, у вези са наведеним, утврдио да, према члану 52. Пра-
вилника о пословању берзанских посредника („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 67/12, 5/13 и 32/16), уговор 
о берзанском пословању обавезно садржи сљедеће елемен-
те: а) податке о берзанском посреднику (назив и сједиште, 
име и презиме лица овлашћеног за потписивање уговора), 
б) податке о клијенту ако је физичко лице (име, име једног 
родитеља и презиме, ЈМБГ/ други идентификациони број 
и адресу) и ако је правно лице (назив, матични број/други 
идентификациони број правног лица, сједиште, име и прези-
ме лица овлашћеног за заступање), број телефона/телефакса, 
назив банке и број рачуна у банци, а ако је клијент страно 
лице физичко или правно лице и податак о пуномоћнику за 
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примање писмена у БиХ, а пуномоћник може бити и бер-
зански посредник, в) предмет уговора, г) шифру клијента, д) 
одредбу да је клијент упознат и сагласан са правилима бер-
занског посредника и тарифама, ђ) права и обавезе уговор-
них страна, е) одредбу о ризицима пословања са хартијама 
од вриједности, ж) одредбу да берзански посредник одгова-
ра клијенту за штету и губитке који су настали његовим не-
савјесним пословањем, односно неиспуњењем или погреш-
ним испуњењем обавеза, и) период трајања уговора, ј) начин 
раскидања уговора, к) начин рјешавања евентуалних споро-
ва, л) датум и мјесто закључења уговора и љ) потписе уго-
ворних страна. Законом о тржишту хартија од вриједности 
прописана је обавеза Комисије да, у рјешавању у управним 
стварима, примјењује одредбе Закона о општем управном 
поступку, ако овим законом није другачије одређено. То под-
разумијева супсидијарну примјену тог закона само уколико 
Законом о тржишту хартија од вриједности није другачије 
одређено. Пошто је Законом о тржишту хартија од вријед-
ности прописано да је берзански посредник дужан да са 
клијентом закључи писмени уговор чије обавезне елементе 
прописује Комисија, Суд је оцијенио неоснованим тврдње 
подносилаца приједлога да је оспорени члан 1. Правилника 
о допунама Правилника о пословању берзанских посредни-
ка („Службени гласник Републике Српске“ број 32/16) неса-
гласан са законом, а чињеница да је у сагласности са законом 
чини га уставним са становишта члана 108. став 2. Устава 
Републике Српске, према којем прописи и други општи акти 
морају бити у сагласности са законом.  

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

Број: У-101/16                                        ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                  УСТАВНОГ СУДА
                                                              Мр Џерард Селман 

Пошто је Законом прописано да је берзански по-
средник дужан да са клијентом закључи писмени 
уговор чије обавезне елементе прописује Комисија, 
неосноване су тврдње подносилаца приједлога да је 
оспорена одредба подзаконског нормативног акта 
несагласна са законом, односно уставним начелом 
законитости.  

 





665

Одлука
Број: У-104/16 од 20.децембра 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 60. став 1. 
тачка а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном 
суду Републике Српске („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра 
2017. године, д о н и о  ј е 

О  Д  Л  У  К  У 

Утврђује се да члан 4. став 2, члан 5. ст. 2. и 3. и 
члан 6. Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова 
превоза запослених у органима управе Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број 78/16) није у 
сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду 
(«Службени гласник Републике Српске» број 1/16) и Зако-
ном о платама запослених у органима управе Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14 
и 33/14).    

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности и законитости члана 4. став 1. и члана 5. став 1. 
Упутства из става 1. изреке ове одлуке. 

 
О б р а з л о ж е њ е

Љиљана Милосављевић из Бање Луке дала је Уставном 
суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу 
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за покретање поступка за оцјењивање уставности и зако-
нитости чл. 4, 5. и 6. Упутства о начину обрачуна накнаде 
трошкова превоза запослених у органима управе Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» број 78/16), 
(у даљем тексту: Упутство), које је донио министар управе 
и локалне самоуправе у Влади Републике Српске. Давалац 
иницијативе оспорава наведене одредбе Упутства, којима је 
прописан начин обрачуна накнаде трошкова превоза запос-
лених у органима управе, у односу на члан  18. став 1. тачка 
б) Закона о платама запослених у органима управе Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14 и 
33/14), чл. 9. и 10. став 1. Закона о раду («Службени гласник 
Републике Српске» број 1/16), чл. 1. и 6. став 1. тачка 2) По-
себног колективног уговора за запослене у органима управе 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» 
број 67/16). У образложењу наведеног истиче се: да Закон о 
платама запослених у органима управе Републике Српске и 
Посебни колективни уговор за запослене у органима управе 
Републике Српске не прави разлику у погледу начина пре-
воза (јавног или приватног); да је избор превозног средства 
ствар слободне одлуке запосленог; да нема законског основа 
за умањење права запосленог на накнаду трошкова превоза 
уколико то право не остварује путем мјесечне карте, нити 
уговорене цијене мјесечне карте, тј. накнаду трошкова пре-
воза у висини од 50% цијене мјесечне карте или уговорене 
цијене мјесечне карте, како је то прописано Упутством; те 
се закључује да је оспорено прописивање дискриминаторног 
карактера, као и да су сви запослени, који по било ком осно-
ву остварују право на накнаду трошкова превоза, оштећени 
оваквим начином обрачуна. На основу изложеног, по миш-
љењу даваоца иницијативе, оваквим прописивањем наруше-
не су одредбе члана 5. став 1. алинеја 5, чл. 10, 45. и  108. 
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Устава Републике Српске. 
Министарство управе и локалне самоуправе Републи-

ке Српске као доносилац оспореног акта није дало одговор 
на наводе из иницијативе, а из мишљења које је доставила 
Влада Републике Српске произлази, између осталог, да је 
иницијатива неоснована. Уз констатацију да је Посебним 
колективним уговором за запослене у органима управе Репу-
блике Српске утврђено право запослених на накнаду трош-
кова превоза, истакнуто је да су оспореним Упутством де-
таљније прописани услови за остваривање поменутог права 
и висине накнаде, те да оваквим начином обрачуна трошкова 
превоза запослени нису доведени у неравноправан положај, 
већ под једнаким условима остварују једнака права, тј. омо-
гућено је коришћење једног од алтернативно предвиђених 
начина обрачуна ове накнаде. С обзиром на наведено пред-
ложено је да Суд не прихвати дату иницијативу.   

 
Упутство о начину обрачуна накнаде трошкова прево-

за запослених у органима управе Републике Српске («Служ-
бени гласник Републике Српске» број 78/16) донио је минис-
тар управе и локалне самоуправе, уз претходно прибављено 
Мишљење Синдиката управе Републике Српске, на основу 
члана 69. став 4. 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), тач. III и V Одлуке Владе Репу-
блике Српске о утврђивању увећања плате, висине примања 
по основу рада и висине помоћи раднику, број: 04/1-012-2-
1406/16 од 29. јуна 2016. године («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 53/16), и члана 6. став 1. тачка 2. По-
себног колективног уговора за запослене у органима управе 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» 
број 67/16).
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Оспореним чланом 4. овог упутства прописано је да 
запослени у органу управе има право на накнаду трошкова 
превоза у јавном градском саобраћају код доласка на посао 
и повратка са посла у висини пуне цијене мјесечне карте код 
превозника који врши превоз путника у градском, приград-
ском или међуградском линијском саобраћају (став 1) и да 
се  накнада трошкова превоза из става 1. овог члана оства-
рује тако што запослени сваког мјесеца, приликом обрачуна 
трошкова превоза, прилаже мјесечну карту издату на своје 
име, а накнада му се исплаћује на текући рачун (став 2).  

Оспореним чланом 5. истог упутства прописано је да 
запослени у органу управе који своје право не остварује на 
начин прописан у члану 4. овог упутства има право на накна-
ду трошкова превоза у јавном градском саобраћају код дола-
ска на посао и повратка са посла у висини до пуне уговорене 
цијене мјесечне карте код превозника који врши превоз пут-
ника у градском, приградском или међуградском линијском 
саобраћају (став 1), да се накнада превоза остварује уплатом 
износа уговорене цијене мјесечне карте код овлашћеног пре-
возника (став 2) и да уговарање цијене мјесечне карте код 
овлашћеног превозника врши руководилац органа управе 
или лице које он овласти у складу са одредбама Закона о јав-
ним набавкама Босне и Херцеговине (став 3).    

 Оспореним чланом 6. овог упутства прописано је да 
запослени који своје право на накнаду трошкова превоза не 
остварује путем уговорене цијене мјесечне карте, а којем је 
мјесто становања удаљено од радног мјеста више од четири 
километра, припада право на трошкове превоза у висини од 
50% цијене мјесечне карте или уговорене  цијене мјесечне 
карте.  
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У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
порених одредби Упутства, Суд имао у виду да је Законом 
о раду («Службени гласник Републике Српске» број 1/16) 
прописано да се одредбе овог закона примјењују и на за-
послене у републичким органима, органима локалне само-
управе и јавним службама ако посебним законом није дру-
гачије одређено (члан 2. став 2), да су одредбе општег акта 
које утврђују неповољнија права или неповољније услове 
рада од права и услова утврђених овим законом незаконите 
и умјесто њих примјењују се одредбе овог закона (члан 10. 
став 1), да послодавац раднику исплаћује накнаду трошкова 
превоза код доласка на посао и повратка с посла, уколико 
превоз није организован од стране послодавца; да се висина 
и начин остваривања примања из става 1. овог члана уређују 
колективним уговором (члан 132. став 1. тачка 2) и став 2) и 
да се колективним уговором, у складу са законом и другим 
прописом, уређују права, обавезе и одговорности из радног 
односа (члан 238. став 1). Законом о платама запослених у 
органима управе Републике Српске («Службени гласник Ре-
публике Српске» бр. 31/14 и 33/14) уређен је начин утврђи-
вања плата, накнада и осталих личних примања државних 
службеника и осталих запослених у министарствима, дру-
гим републичким органима управе и запослених у стручним 
службама Владе Републике Српске (члан 1), те прописано да 
запослени имају право на накнаду трошкова превоза прили-
ком доласка на посао и враћања са посла, а висина накнаде 
из става 1. овог члана регулише се посебним колективним 
уговором (члан 18. став 1. тачка б) и став 2). Поред тога, За-
коном 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, између осталих, до-
носе упутство којим се одређује начин на који орган управе 
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и носиоци јавних овлашћења извршавају поједине одредбе 
закона или другог прописа (члан 69. ст. 1. и 4), те да органи 
управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона само 
када су за то изричито овлашћени законом или прописом 
Владе и да органи управе не могу актима из члана 69. овог 
закона одређивати своје или туђе надлежности, нити физич-
ким и правним лицима установљавати права и обавезе које 
нису већ установљене законом или прописом Владе (члан 
70. ст. 1. и 2).     

Полазећи од изложеног, Суд је оцијенио да је министар 
управе и локалне самоуправе, био овлашћен да упутством 
чије су одредбе оспорене разради и конкретизује постојеће 
законске одредбе у погледу начина обрачуна накнаде трош-
кова превоза запослених у органима управе. Међутим, наве-
дено законско овлашћење не даје могућност доносиоцу акта 
да упутством, као подзаконским актом, с циљем спровођења 
појединих одредби закона, на другачији начин уреди питање 
остваривања права запослених у органима управе на накна-
ду трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка 
са посла. Наиме, Суд је утврдио да је доносилац оспореним 
чланом 4. став 2. Упутства прописао да запослени сваког 
мјесеца, приликом обрачуна трошкова превоза, прилаже мје-
сечну карту на своје име, као услов за остваривање накнаде 
тршкова превоза у јавном градском саобраћају. Како овај ус-
лов законом није предвиђен, то је, по оцјени Суда, доносилац 
акта оваквим прописивањем изашао из оквира својих устав-
них и законских овлашћења.

Такође, Суд је оцијенио да је доносилац акта прекора-
чио законом утврђена овлашћења и када је оспореним чла-
ном 5. став 2. Упутства прописао да се предметна накнада 
остварује уплатом износа уговорене цијене мјесечне карте 
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код овлашћеног превозника. Оваква оцјена произлази из на-
ведених законских одредби, којима је оквирно одређен на-
чин остваривања овог права радника, тј. да накнаду трош-
кова превоза приликом доласка на посао и враћања са посла 
послодавац исплаћује раднику, уколико превоз није орга-
низован од стране послодавца. Како су оспорене одредбе 
члана 5. став 2. и 3. Упутства у правној и функционалној 
вези, Суд је, као незакониту оцијенио и одредбу члана 5. став 
3. овог акта. 

Поред тога, Суд је утврдио да оспорени члан 6. Упут-
ства, којим је прописано да запослени који своје право на 
накнаду трошкова превоза не остварује на један од наведе-
них начина, а којем је мјесто становања удаљено од радног 
мјеста више од четири километра, има право на накнаду 
трошкова превоза у висини од 50% цијене мјесечне карте 
или уговорене цијене мјесечне карте, није у сагласности са 
одредбама Закона о раду и Закона о платама запослених у 
органима управе Републике Српске. Из наведених законских 
одредби произлази да запослени има право на накнаду трош-
кова превоза приликом доласка на посао и враћања са пос-
ла, у висини и на начин предвиђен колективним уговором. 
Сагласно овом овлашћењу, Посебним колективним уговором 
за запослене у органима управе Републике Српске уређено 
је питање предметне накнаде, на начин да се запосленима 
исплаћује накнада трошкова превоза, код доласка на посао 
и повратка са посла, којима је мјесто становања удаљено од 
радног мјеста преко четири километра у висини пуне цијене 
превозне карте у јавном саобраћају, што ће се ближе уредити 
инструктивним актом који доноси министар, уз претходно 
прибављено мишљење Синдиката управе. Дакле, законода-
вац је, сходно својој процјени, већ утврдио висину накнаде 
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трошкова превоза запослених са мјeстом становања удаље-
ног од радног мјеста више од четири километра. По оцје-
ни Суда, доносилац Упутства није био овлашћен да одреди 
висину предметне накнаде од 50% цијене мјесечне карте 
или уговорене цијене мјесечне карте за запослене којима је 
мјесто становања удаљено од радног мјеста више од четири 
километра, како је то прописано оспореним чланом 6. овог 
акта, и тиме изашао из оквира својих уставних и законских 
овлаћења.

Имајући у виду да оспорене одредбе члана 4. став 2, 
члана 5. ст. 2. и 3. и члана 6. Упутства нису у сагласности са 
законом, Суд је утврдио да су у несагласности и са одред-
бом члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којој 
прописи и други општи акти морају бити у сагласности  са 
законом.

Такође, Суд је оцијенио да је прописивање из члана 4. 
став 1. и члана 5. став 1. Упутства сагласно са Законом о раду 
и Законом о платама запослених у органима управе Републи-
ке Српске. Наиме, доносилац оспореног акта је, по оцјени 
Суда, у оквиру својих уставних и законских овлашћења и 
обавеза, прописао начин обрачуна и висину накнаде трошко-
ва превоза за запослене у управи исплатом на текући рачун, 
односно у висини пуне цијене мјесечне карте код превозни-
ка који врши превоз путника у градском, приградском или 
међуградском линијском саобраћају. С обзиром на наведено 
Суд у овом дијелу није прихватио иницијативу.       

Како је у току претходног поступка правно стање пот-
пуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ 
за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о 
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Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио 
без доношења рјешења о покретању поступка.   

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

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

Број: У-104/16                                            ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                     УСТАВНОГ СУДА
                                                                 Мр Џерард Селман 

Будући да законско овлашћење не даје могућност 
доносиоцу подзаконског нормативног акта да њиме 
на другачији начин уреди питање остваривања пра-
ва запослених на накнаду трошкова превоза прили-
ком доласка на посао и повратка са посла, прописи-
вањем услова који законом није предвиђен доносилац 
акта је изашао из оквира својих уставних и закон-
ских овлашћења.
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Одлука
Број: У-108/16 од 20.децембра 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 2/18

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 глас-
ник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одр-
жаној 20. децембра 2017. године, д о н и о  је

  
О Д Л У К У

Утврђује се да тачке 6. и 8. Упутства о начину об-
рачуна накнаде трошкова превоза запослених у установа-
ма образовања и културе Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске» број 83/16) нису у сагласности 
са Уставом Републике Српске, Законом о раду («Службени 
гласник Републике Српске» број 1/16) и Законом о плата-
ма запослених у области просвјете и културе Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» број 31/14 
и 116/16). 

 
О б р а з л о ж е њ е

Синдикат образовања, науке и културе Републике Срп-
ске поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за 
оцјењивање уставности и законитости Упутства о начину 
обрачуна накнаде трошкова превоза запослених у устано-
вама образовања и културе Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске» број 83/16), које је донио минис-
тар просвјете и културе у Влади Републике Српске. Иако је 
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у приједлогу као оспорени акт означен комплетан текст овог 
упутства, из садржаја приједлога и образложења о повреди 
Устава и закона произлази да предлагач у суштини оспора-
ва тачке 6. и 8. предметног акта. У приједлогу се наводи да 
су оспорене норме предметног упутства супротне начелу 
забране дискриминације из члана 10. Устава, јер стављају у 
неравноправан положај једну категорију запослених, однос-
но лица која користе властито превозно средство приликом 
доласка на посао и враћања са посла, у односу на запослене 
који користе јавни градски саобраћај или уговорени превоз. 
Предлагач сматра да оспорене одредбе нису у сагласности 
ни са члановима 9, 10. и 132. Закона о раду («Службени глас-
ник Републике Српске» број 1/16), јер је законодавац пред-
видио накнаду трошкова превоза запосленима, те да при 
томе не прави разлику у висини накнаде зависно од начина 
превоза. Такође истиче да доносилац оспореног упутства 
није имао било какав оправдан и разуман разлог због којег 
би правио разлику између двије групе запослених у погле-
ду обима остваривања њиховог права на накнаду трошкова 
превоза, поготово када се има у виду да је природа посла 
у области образовања таква да га запослени често не могу 
обављати у мјесту пребивалишта или боравишта. Поред 
тога, како се даље наводи, Законом о платама запослених у 
области просвјете и културе Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске» број 31/14 и 116/16) прописано 
је да запослени имају право на накнаду трошкова превоза 
приликом доласка на посао и враћања са посла, те да се ви-
сина ове накнаде утврђује Посебним колективним уговором 
за запослене у области образовања и културе Републике Срп-
ске, тако да висина накнаде трошкова превоза не може бити 
одређена оспореним актом. У погледу оспорене норме из 
тачке 6. овог упутства, којим је предвиђена могућност уплате 
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средстава за накнаду трошкова превоза на рачун превозника, 
предлагач посебно указује на несагласност са чланом 132. 
ст. 1. и 2. Закона о раду, којим је предвиђено да послодавац 
исплаћује накнаду трошкова превоза запосленом, а не пре-
вознику. Коначно, у приједлогу се износи став да побијане 
норме Упутства нису сагласне ни са чланом 29. Посебног 
колективног уговора за запослене у области образовања и 
културе Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске» број 70/16), који министру просвјете и културе не 
даје овлашћење да одређује садржај и обим права на накнаду 
трошкова превоза, те се истиче да је Синдикат образовања, 
науке и културе овом министру дао негативно мишљење о 
Приједлогу упутства, те упозорио на неуставност и незако-
нитост спорних норми. 

   
У одговору на приједлог који је доставило Министар-

ство просвјете и културе наводи се да су оспореним упут-
ством детаљније прописани услови за остваривање права 
на накнаду трошкова превоза запослених и његова висина. 
Указује се на то да Законом о платама запослених у области 
просвјете и културе Републике Српске («Службени гласник 
Републике Српске» бр. 31/14 и 116/16) и Посебним колектив-
ним уговором за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» 
број 70/16) није прецизирано на који начин се може обез-
биједити накнада трошкова превоза, већ је само утврђено то 
право запослених, а начин је прописан Упутством. Саглас-
ни су са тврдњом предлагача да је послодавац дужан да за-
посленом надокнади стварне трошкове превоза за долазак 
и одлазак са посла, али уз прилагање доказа о трошковима 
овог превоза. Доносилац предметног акта сматра да оспоре-
ним прописивањем ниједна категорија запослених у области 
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просвјете и културе није доведена у неравноправан положај, 
већ сви под једнаким условима остварују једнака права ко-
ришћењем једног од алтернативних начина обрачуна накна-
де трошкова превоза.         

Упутство о начину обрачуна накнаде трошкова прево-
за запослених у установама образовања и културе Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» број 83/16) 
министар просвјете и културе је, уз претходно прибављено 
Мишљење Синдиката образовања, науке и културе Републи-
ке Српске број 130-5/16 од 30. августа 2016. године, донио 
на основу члана 69. став 4. 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), тач. III и V Од-
луке Владе Републике Српске о утврђивању увећања плате, 
висине примања по основу рада и висине помоћи раднику, 
број 04/1-012-2-1406/16 од 29. јуна 2016. године («Службени 
гласник Републике Српске» број 53/16) и члана 29. тачка 2. 
Посебног колективног уговора за запослене у области обра-
зовања и културе Републике Српске («Службени гласник Ре-
публике Српске» број 70/16). Оспореном тачком 6. Упутства 
прописано је да се накнада трошкова из тачке 5. овог акта 
остварује уплатом износа уговорене цијене мјесечне карте 
код овлашћеног превозника. Према тачки 8. овог упутства 
запосленом који своје право на накнаду трошкова превоза 
не остварује путем мјесечне карте, ни путем уговорене ције-
не мјесечне карте, а којем је мјесто становања удаљено од 
радног мјеста више од четири километра, припада право на 
трошкове превоза у висини од 50% цијене мјесечне карте 
или уговорене цијене мјессечне карте, а уколико ради у двије 
или више установа образовања, у висини од 60% цијене мје-
сечне карте или уговорене цијене мјесечне карте. 
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У поступку оцјењивања уставности и законитости ос-
порене одредбе предметног упутства Суд је имао у виду да 
је Законом о раду («Службени гласник Републике Српске» 
број 1/16) прописано да се одредбе овог закона примјењују 
на све раднике који раде на територији Републике Српске, 
код домаћег или страног правног односно физичког лица, без 
обзира на мјесто његове регистрације, односно држављан-
ства (члан 2. став 1), да су одредбе општег акта које утврђују 
неповољнија права или неповољније услове рада од права и 
услова утврђених овим законом незаконите и умјесто њих се 
примјењују одредбе овог закона (члан 10. став 1), да посло-
давац раднику исплаћује накнаду трошкова превоза код 
доласка на посао и повратка са посла, уколико превоз није 
организован од стране послодавца, те да се висина и начин 
остваривања примања из става 1. овог члана уређују колек-
тивним уговором (члан 132. став 1. тачка 2) и став 2), те да 
се колективним уговором, у складу са законом и другим про-
писом, уређују права, обавезе и одговорности из радног од-
носа (члан 238. став 1.). Поред тога, према Закону о платама 
запослених у области просвјете и културе Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14 и 116/16) 
овим законом се уређује начин утврђивања плата, накнада 
и осталих личних примања запослених лица у установама 
просвјете и културе Републике Српске (члан 1). Чланом 21. 
став 1. тачка б) и став 2. овог закона прописано је да запосле-
ни имају право на накнаду трошкова превоза приликом дола-
ска на посао и враћања са посла, а висина примања из става 
1. овог члана се утврђује Посебним колективним уговором 
за запослене у области образовања и културе Републике Срп-
ске. У конкретном случају релевантна је и одредба члана 69. 
став 4. Закона о републичкој управи («Службени гласник Ре-
публике Српске» бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 
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15/16 i 57/16), према којој се упутством одређује начин на 
који органи управе и носиоци јавних овлашћења извршавају 
поједине одредбе закона или другог прописа, као и члана 70. 
ст. 1. и 2. истог закона, којим је прописано да органи управе 
могу доносити прописе из члана 69. овог закона само када 
су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе, 
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. 

Имајући у виду цитиране законске одредбе, Суд је 
оцијенио да је прописивањем из оспорених тачака 6. и 8. 
Упутства о начину обрачуна накнаде трошкова превоза за-
послених у установама образовања и културе Републике 
Српске дошло до повреде Закона о раду, Закона о платама 
запослених у области просвјете и културе Републике Српске, 
те тиме и принципа законитости из члана 108. Устава. Наиме, 
како је већ истакнуто, овим законима је прописано да се виси-
на и начин остваривања накнаде трошкова превоза приликом 
доласка на посао и враћања са посла уређује колективним 
уговором. Сагласно овом овлашћењу, Посебним колектив-
ним уговором за запослене у области образовања и културе 
Републике Српске уређено је питање ове накнаде, тако што 
је прописано да се исплаћује раднику којем је мјесто стано-
вања удаљено од радног мјеста преко четири километра у 
једном правцу, а највише до 50 километара у једном правцу, 
у висини до пуне цијене превозне карте у јавном саобраћају, 
што ће се ближе уредити Упутством о начину обрачуна нак-
наде трошкова превоза запослених у установама образовања 
и културе Републике Српске, које доноси министар уз прет-
ходно прибављено мишљење Синдката образовања, науке 
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и културе (члан 29. став 2). Међутим, у конкретном случају 
министар просвјете и културе је одребом тачке 6. оспореног 
упутства прописао да када запослени оставарују право на 
накнаду трошкова превоза у висини уговорене цијене мје-
сечне карте у градском, приградском или међуградском сао-
браћају, ова накнада се исплаћује уплатом износа уговорене 
цијене код овлашћеног превозника, а не на рачун запосленог. 
Како је ово упутство по својој правној природи инструктвни 
акт и доноси се с циљем извршавања закона и других про-
писа, Суд сматра да његов доносилац није могао прописа-
ти начин остваривања права на накнаду трошкова превоза 
супротно Закону о платама запослених у области просвјете 
и културе Републике Српске. Наиме, како је већ наведено, 
одредбом члана 21. став 1. тачка б) овог закона одређено је 
да запослени имају право на накнаду трошкова превоза при-
ликом доласка на посао и враћања са посла, тако да закон не 
предвиђа могућност уплате ове накнаде овлашћеном превоз-
нику. Законодавац је, дакле, оквирно уредио начин оствари-
вања овог права, према којем се накнада исплаћује раднику, 
па се, по мишљењу Суда, Упутством може само разрадити 
ова законска норма ради њене примјене, али не и прописи-
вати другачији начин остваривања овог права. Према томе, 
оспореним нормирањем из тачке 6. предметног упутства 
доносилац овог акта је, без законског овашћења, у погледу 
једне категорије запослених у области просвјете и културе 
проширио и на начин другачији у односу на законодавца уре-
дио остваривање једног од права из радног односа ‒ права 
на накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и 
враћања са посла. 

Приликом оцјењивања оспорене тачке 8. Упутства Суд 
је узео у обзир напријед цитиране одредбе Закона о раду и 
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Закона о платама запослених у области просвјете и културе 
Републике Српске, према којима се питање висине накнаде за 
превоз уређује колективним уговором, те да је, сходно томе, 
чланом 29. став 2. Посебног колективног уговора за запос-
лене у области образовања и културе Републике Српске про-
писана висина накнаде и услови за остваривање овог права. 
Међутим, нормом из тачке 8. предметног упутства минис-
тар просвјете и културе је аутономно уредио питање висине 
предметне накнаде за запослене који своје право на накнаду 
трошкова превоза не остварују путем мјесечне карте, као ни 
путем уговорене цијене мјесечне карте, тако што им је од-
редио накнаду у висини од 50% цијене мјесечне карте или 
уговорене цијене мјесечне карте, а уколико раде у двије или 
више установа образовања, у висини од 60% цијене мјесечне 
карте или уговорене цијене мјесечне карте. Како из наведног 
несумњиво произлази, ова одредба нема инструктивни ка-
ратер, већ уређује висину накнаде, дакле материју која није 
у домену министра просвјете и културе за чије регулисање 
није добио овлашћење од стране законодавца. Слиједом из-
ложеног, доносилац предметног упутства је, по оцјени Суда, 
оваквим прописивањем изашао из оквира својих уставних и 
законских овлашћења, те нарушио начела уставности и зако-
нитости из члана 108. Устава. 

   На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 
одлуке.

 
Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-

ник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и 
академик проф. др Снежана Савић. 
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Број: У-108/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                      Мр Џерард Селман 

Пошто је законодавац оквирно уредио начин ост-
варивања права радника на накнаду за превоз, а којим 
се не предвиђа могућност да се уплата ове накна-
де врши овлашћеном превознику, таквим прописи-
вањем доносилац подзаконског нормативног акта је 
изашао из својих уставних и законских овлашћења.

Будући да законско овлашћење не даје могућност 
доносиоцу подзаконског нормативног акта да њиме 
на другачији начин уреди питање остваривања пра-
ва запослених на накнаду трошкова превоза прили-
ком доласка на посао и повратка са посла, пропи-
сивањем начина и обима остваривања права који 
законом није предвиђен доносилац акта је изашао 
из оквира својих уставних и законских овлашћења.
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Рјешење
Број: У-121/16 од 20.децембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на снову члана 115. Ус-
тава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. 
тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједни-
ци одржаној 20. децембра  2017. године, д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-
ности члана 161. тачка в) Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 134/11, 82/13 и 103/15).                        

                            
О б р а з л о ж е њ е

Милан Благојевић из Бањалуке дао је Уставном суду 
Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за по-
кретање поступка за оцјењивање уставности члана 161. тач-
ка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). 
Давалац иницијативе наводи пресуду из одређеног управног 
спора којом је утврђено да је Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање, у конкретном првостепеном управном поступку 
који се тицао поврата исплате  по основу пензионог осиги-
рања, незаконито, ретроактивно примијенио одредбу члана 
161. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11). Суд је 
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утврдио да Фонд није могао примијенити ранију одредбу 
члана 161. тачка в), јер је иста прописивала обавезу поврата 
само износа неосновано исплаћеног искључиво према Зако-
ну о пензијском и инвалидском осигурању („Службени глас-
ник Републике Српске“ бр. 134/11), док се утврђена обавеза 
поврата преплате односила на период када је на снази био 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 
40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09 
и 118/09). По мишљењу даваоца иницијативе, законодавац 
је, с циљем избјегавања даљег пресуђивања на описани на-
чин, приступио измјенама раније одредбе члана 161. тачка 
в) Закона и то брисањем ријечи „овим“ из његовог текста, 
чиме је, супротно члану 5. став 1. алинеја 4. Устава, практич-
но, озаконио ретроактивну примјену оспорене одредбе. Он 
сматра да, у складу са Законом о управном поступку, орган 
управе може, само по праву надзора и то у року од једне го-
дине, укинути коначно рјешење, као и да такво укидање дје-
лује само за убудуће. Прописивањем као оспореним чланом 
161. тачка в) Закона, међутим, посљедице незаконитости у 
раду поступајућег службеног лица преносе се на лице коме 
се утврђује обавеза поврата преплаћеног износа, због чега 
је, имајући у виду поменуту различитост у нормирању Зако-
на о општем управном поступку и оспореног Закона, поред 
принципа владавине права, односно правне сигурности, на-
рушена и једнакост грађана пред Уставом.    

У одговору који је доставила Народна скупштина Ре-
публике Српске, наводи се да давалац иницијативе погрешно 
тумачи Устав и Закон, те да је иницијатива нејасна и неуте-
мељена. Истиче се да наводи из иницијативе о повреди члана 
5. став 1. алинеја 4. Устава нису основани јер адресати члана 
161. тачка в) Закона имају право на правни лијек у оквиру 
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управног поступка и управног спора, а да се накнада штете 
и поврат новчаних примања, уколико Законом није другачије 
одређено, врше по прописима који уређују облигационе од-
носе, док рокови застаре почињу тећи од дана коначности 
рјешења којим је утврђена преплата. Оспорена одредба се на 
исти начин односи на све који се налазе у истим или сличним 
ситуацијама те оспорено прописивање није у супротности са 
чланом 10. Устава.

Оспореном одредбом члана 161. тачка в) Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Ре-
публике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано је да: 
лице коме је на терет Фонда извршена исплата на коју није 
имао право по закону обавезно је да врати Фонду примљени 
износ ако је примило новчани износ већи од износа који му 
припада по закону.

У поступку оцјењивања уставности оспорене законске 
одредбе Суд је имао у виду да се, у складу са чланом 5. али-
неја 4. Устава, уставно уређење Републике  темељи  на вла-
давини права, као и да су, према члану 10. Устава, грађани 
Републике Српске  равноправни у слободама, правима и 
дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну 
заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припад-
ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-
вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 
положај или друго лично својство. Такође, чланом 49. Устава 
Републике Српске утврђено да се слободе и права остварују, 
а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим 
ако је Уставом предвиђено да се услови за остваривање поје-
диних од њих утврђују законом, те да се законом може про-
писати начин остваривања појединих права и слобода само 
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када је то неопходно за њихово остваривање. Исто тако, Суд 
је имао у виду да Република уређује и обезбјеђује, поред ос-
талог, и облигационе односе, те социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите (тач. 6. и 12. Амандмана XXXII 
на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Ус-
тава), као и да закони, други прописи и општи акти не могу 
имати повратно дејство, а да се само законом може одреди-
ти да поједине његове одредбе, ако то захтијева општи ин-
терес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно 
дејство (члан 110. ст. 1. и 2). 

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о о пензијском 
и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано: да се обавез-
ним и добровољним осигурањем, на начелима узајамности 
и солидарности, осигураницима обезбјеђују права у случају 
старости и инвалидности, а у случају смрти осигураника 
односно корисника пензије право се обезбјеђује члановима 
њихових породица (члан 2); да се  накнада штете причињене 
Фонду, као и поврат новчаних примања из пензијског и ин-
валидског осигурања исплаћених без правног основа, врши 
по прописима који уређују облигационе односе, ако овим за-
коном није другачије прописано (члан 160); да  случају из 
члана 161. овог закона Фонд доноси рјешење о утврђивању 
преплаћеног износа новчаног примања у коме наводи висину 
преплаћеног износа, рокове и начин за враћања (члан 162); 
да ако је лице из члана 161. овог закона корисник пензије, 
Фонд рјешењем може одредити да преплаћени износ буде 
надокнађен обуставом до трећине мјесечног износа пензије 
све док се на тај начин не измири преплаћени износ (члан 
163); да рокови застарјелости потраживања накнаде штете 
у случајевима из овог закона почињу тећи од дана када је у 
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управном поступку постало коначно рјешење којим је при-
знато право из пензијског и инвалидског осигурања, односно 
којим је утврђена преплата новчаног примања (члан 168).

Имајући у виду наведене одредбе Устава Суд је утврдио 
да се, прописујући на начин као у члану 161. тачка в) Закона, 
законодавац кретао у границама својих уставних овлашћења, 
због чега се оспорена норма не може доводити у питање са ас-
пекта члана 5. став 1. алинеја 4, те чл. 10. и 110. Устава, како то 
сматра давалац иницијативе. Суд је, у првом реду, утврдио да 
одредбе којима је у Закону о пензијском и инвалидском оси-
гурању регулисана накнада штете имају циљ да заштите сред-
ства Фонда, као организације за осигурање, за случај насту-
пања осигураног ризика (члан 2. Закона), као и да се накнада 
врши у складу са прописима који уређују облигационоправне 
односе, те на начин прописан самим Законом. С тим у вези, и 
обавеза враћања незаконито или неправилно исплаћених пен-
зија и других новчаних примања из пензијског и инвалидског 
осигурања прописана чланом 161. тачка в) Закона, происти-
че из начела облигационог права која подразумијевају општу 
обавезу поврата стеченог без основа као и право оштећеног 
лица, у овом случају Фонда, да захтијева накнаду причињене 
штете. С обзиром на наведено, а имајући у виду трајни ка-
рактер права из пензијског и инвалидског осигурања, Суд је 
оцијенио да је законодавац, омогућујући да Фонд захтијева 
накнаду причињене штете, суштински, од момента њеног на-
станка, поступао у оквиру своје надлежности да уређује об-
лигационе односе. Из изложеног произлази да законодавац 
оспореном одредбом није омогућио повратно дејство Закона, 
како то тврди давалац иницијативе, већ је досљедном примје-
ном раније поменутих начела, кориснике пензијског и инва-
лидског осигурања изједначио у коришћењу њихових права, 
што је у складу са гаранцијама из члана 10. Устава. 
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С обзиром на то да су лица на која се односи члан 161. 
тачка в) Закона осигураници који су остварили права која им 
по Закону не припадају, као и да је тиме причињена мате-
ријална штета Фонду, Суд је утврдио да је прописивање на 
оспорени начин сагласно  начелу владавине права из члана 
5. став 1. алинеја 4. Устава. По оцјени Суда, члан 161. тачка 
в) Закона се не може доводити у контекст наводне повреде 
стечених права корисника пензијског и инвалидског оси-
гурања, јер је њиме, искључиво, утврђена обавеза враћања 
незаконито исплаћеног, те се ни на који начин не тиче ре-
гулисања услова и начина остваривања права и обавеза оси-
гураника за случај наступања осигураног ризика. Такође, За-
коном установљена обавеза примјене облигационих прописа 
подразумијева и примјену свих института из овог оквира, 
укључујући и расположиве правне лијекове, због чега, према 
оцјени Суда, обавеза поврата из члана 161. тачка в) Закона 
не поставља питање повреде зајемчене правне сигурности 
корисника осигурања. 

У погледу навода даваоца иницијативе којима се 
указује на неусаглашеност и правну несигурност у примјени 
другачијих рјешења из оспореног закона и Закона о општем 
управном поступку,  Суд је утврдио да, у складу са чланом 
115. Устава, није у његовој надлежности да оцјењује међу-
собну сагласност закона, нити да цијени примјену прописа. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка 
правно стање потпуно утврђено, те да прикупљени пода-
ци 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 покре-
тању поступка.
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На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења.

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

Број: У-121/16                                                 ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                        Мр Џерард Селман 

Обавеза враћања незаконито или неправилно 
исплаћених пензија и других новчаних примања 
из пензијског и инвалидског осигурања проистиче 
из начела облигационог права које подразумијевају 
општу обавезу поврата стеченог без основа, чиме 
се корисници пензијског и инвалидског осигурања 
изједначавају у остваривању њихових права, што је 
у складу са уставном гаранцијом о једнакости пред 
законом.
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Одлука
Број: У-122/16 од 20. децембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 
Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. 
децембра 2017. године,    д о н и о   ј е

О Д Л У К У
 
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 5.став 4. и члана 16. Закона о платама запослених 
у органима управе Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” бр. 31/14, 33/14 и 116/16).

О б р а з л о ж е њ е

 Синдикат управе Републике Српске, Републички од-
бор Бања Лука, приједлогом је покренуо поступак за оцјењи-
вање уставности члана 5 став 4. и члана 16. Закона о платама 
запослених у органима управе Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске” број 31/14). Приједлогом је 
тражена оцјена уставности наведених одредби Закона у од-
носу на члан 39. став 5, члан 40. став 1, члан 66. став 2.  и 
члан 108. Устава Републике Српске, као и оцјена сагласности 
са чланом 12. став 1. тачка 1, чланом 122. став 1, чланом 123. 
став 1, чланом 124. став 2. и чланом 132. став 1. тачка 4. Зако-
на о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16). 
Образлажући наведено у приједлогу се цитирају оспорена 
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законска рјешења, као и одредбе Устава и Закона о раду са 
којима, по мишљењу предлагача, оспорене одредбе нису у 
сагласности, те закључује да се, с обзиром на то да су Зако-
ном о раду, као општим законом, прописане разлике између 
основне плате и осталих накнада и примања као додатака на 
плату за прековремени рад, топли оброк и регрес, ове нак-
наде морају посебно исказивати  и у посебним законима, у 
конкретном случају Закону о платама запослених у органима 
управе Републике Српске.

 У одговору Народне скупштине Републике Српске 
наводи се, између осталог, да је Законом о платама запосле-
них у органима управе Републике Српске у складу са устав-
ним овлашћењима уређен начин утврђивања плата, накна-
да и осталих личних примања државних службеника и ос-
талих запослених у министарствима, другим републичким 
органима управе и запослених у стручним службама Владе 
Републике Српске, као и да запослени на које се овај закон 
примјењује нису онемогућени у остваривању права која су 
им загарантована Уставом.  Поред тога, у одговору се тврди 
да запосленим у републичким органима није ускраћено пра-
во на топли оброк и регрес јер су им износи по овом основу 
урачунати у износ основне плате, као и то да нису оштећени 
прописаним начином коришћења прековремених сати бу-
дући да ово своје право могу остварити, не путем новчане 
накнаде, већ слободних дана. Уз то, у одговору се наглашава 
да Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Уста-
ва, није надлежан да оцјењује међусобну усаглашеност зако-
на, у конкретном случају Закона чије одредбе су оспорене са 
Законом о раду, и у вези с тим указују на став Суда изражен 
у Рјешењу број: У-123/06 од 22. фебруара 2017. године. 

Законом о платама запослених у органима управе Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 
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31/14, 33/14 и 116/16) у оспореном члану 5. став 4. прописа-
но је да су накнаде за топли оброк и регрес урачунате у износ 
основне плате из става 2. овог члана и не могу се посебно 
исказивати, а оспореним чланом 16. овог закона прописано 
је да запослени за сваки сат који по налогу руководиоца раде 
дуже од пуног радног времана имају право на један сат ком-
пензујућег радног времена (став 1), и да се вријеме из ста-
ва 1. овог члана прерачунава тромјесечно у слободне дане и 
сате, које су запослени дужни искористити најкасније у року 
од шест мјесеци (став 2). 

Приликом разматрања навода из приједлога Суд је 
имао у виду да је одредбама Устава у односу на које је оспо-
рена уставност члана 5. став 4. и члана 16. Закона  о платама 
запослених у органима управе Републике Српске утврђено: 
да свако по основу рада има право на зараду у складу са зако-
ном и колективним уговором (члан 39. став 5), да запослени 
имају право на ограничено радно вријеме, дневни и седмич-
ни одмор, те плаћени годишњи одмор и одсуства, у складу са 
законом и колективним уговором (члан 40. став 1), да су људ-
ска права и слободе, једнакост пред законом, самосталност 
и једнак положај предузећа и других организација, уставни 
положај и права јединица локалне самоуправе основа и мје-
ра овлашћења и одговорности републичких органа (члан 66. 
став 2), те да закони, статути и други прописи и општи акти 
морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 1). 

У другим одредбама које су, по оцјени Суда, од зна-
чаја за разматрање навода из приједлога, Устав утврђује: да 
су грађани Републике равноправни у слободама, правима и 
дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну 
заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припад-
ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образо-
вање, имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени 
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полажај или друго лично својство (члан 10), да се слободе и 
права остварују, а дужности испуњавају непосредно на ос-
нову устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови 
за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се 
законом може прописати начин остваривања поједних права 
и слобода када је то неопходно за њихово остваривање (члан 
49. ст. 1. и 2), као и да Република уређује и обезбјеђује, поред 
осталог, радне односе (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске којим је мијењан члан 68. Устава). 

Поред наведених одредаба Устава, приликом разма-
трања навода из приједлога Суд је имао у виду и Закон о раду 
(“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), којим се 
уређују радни односи, те права, обавезе и одговорности из 
радног односа, односно по основу рада. Тако је овим зако-
ном прописано да радник има право на плату, накнаду плате 
и друга примања у складу са законом, општим актом и угово-
ром о раду (члан 12. став 1. тачка 1), да се плата из члана 120. 
став 1. овог закона састоји од дијела плате за обављени рад и 
времена проведеног на раду, увећања плате прописаних овим 
законом, општим актом и уговором о раду и других примања 
по основу радног односа, у складу са законом, општим актом 
и уговором о раду (члан 121. став 1),  да се плата за обављени 
рад и вријеме проведено на раду састоји од основне плате и 
дијела плате за радни учинак (члан 122), да се основна плата 
одређује на основу услова потребних за рад на пословима 
за које је радник закључио уговор о раду утврђених општим 
актом и времена проведеног на раду (члан 123. став 1), да се 
поред увећања из става 1. овог члана, плата радника у скла-
ду са општим актом и уговором о раду увећава по основу 
отежаних услова рада, прековременог рада, рада ноћу, рада 
празником и другим данима у које се по закону не ради (члан 
124. став 2), те да послодавац раднику исплаћује трошкове 
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једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и 
у случају обављања прековременог рада дужег од три часа 
дневно, уколико код послодавца није организована исхрана 
радника (члан 132. став 1. тачка 4). 

Оцјењујући основаност навода из приједлога Суд је 
имао у виду и члан 1. Закона о платама запослених у органи-
ма управе Републике Српске, којим је прописано да се овим 
законом уређује начин утврђивања плата, накнада и осталих 
личних примања државних службеника и осталих запосле-
них у министарствима, другим републичким органима уп-
раве и запослених у стручним службама Владе Републике 
Српске, члан 2. којим је прописано да се плата из члана 1. 
овог закона састоји од основне плате, додатака на плату и 
пореза и доприноса који се уплаћују за плату, члан 4. став 
1, којим је прописано да запослени имају право на мјесечну 
плату из члана 2. овог закона, члан 5, према којем је основна 
плата из става 1. овог члана производ цијене рада као израза 
вриједности за најједноставнији рад и коефицијента утврђе-
ног према платној групи и платној подгрупи (став 2), те се 
увећава по основу радног стажа за сваку навршену годину 
стажа осигурања, и то до навршених 25 година 0, 3%, а након 
навршених 25 година свака наредна година 0,5%, затим чла-
нове 8. до 12, којим су државни службеници и остали запос-
лени у органима управе Републике Српске сврстани у платне 
групе и одређени им коефицијенти  за обрачун плата, као и 
члан 14. став 1, према којем је пуно радно вријеме запосле-
них 40 часова седмично. 

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да оспорене 
одредбе члана 5. став 4. и члана 16. Закона о платама запос-
лених у органима управе Републике Српске (“Службени глас-
ник Републике Српске” бр. 31/14, 33/14 и 116/16) нису у неса-
гласности са Уставом. Приликом овакве оцјене Суд је, прије 
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свега, имао у виду да уставно овлашћење Републике (тачка 
12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 
замијењен члан 68. Устава) да законом уређује радне односе 
подразумијева и да је законодавац слободан да се опредијели 
да ли ће права и обавезе  по основу рада за све запослене уре-
дити Законом о раду, као системским прописом, или ће оства-
ривање овог права уредити и посебним законима за поједине 
категорије запослених, али исто тако и да Устав гарантујући 
право на зараду (члан 39. став 5) не јемчи право на одређену 
врсту прихода нити утврђује висину ове зараде.

Имајући у виду, дакле, да Устав не познаје ограничења 
у погледу надлежности законодавца да системским или по-
себним законима регулише право на зараду по основу рада 
и да не утврђује начин на који ће се одређивати плате, нити 
елементе који чине зараду, Суд је утврдио да је прописивање 
на начин као у оспореном члану 5. став 4. наведеног закона, 
да су накнаде за топли оброк и регрес за годишњи одмор 
урачунате у основну плату и да се не могу посебно искази-
вати, у границама уставног овлашћења законодавца из тачке 
12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 
замијењен члан 68. Устава. При томе, по оцјени Суда, на који 
начин ће се уредити питање обрачуна исплате ових накнада 
(накнаде за топли оброк и регрес за годишњи одмор) ствар 
је законодавне политике, за чију оцјену Уставни суд, према 
члану 115. Устава, није надлежан. 

С обзиром на то да се, с једне стране, оспорена одредба 
на исти начин примјењује на све запослене у органима управе 
Републике Српске чије се плате уређују Законом о платама за-
послених у органима управе Републике Српске, а који се тиме 
налазе у истој праваној ситуацији, као и да се, са друге стра-
не, одредбама Закона о раду којима је прописано да се плата 
из члана 120. став 1. овог закона састоји од дијела плате за 
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обављени рад и времена проведеног на раду, увећања плате 
прописаних овим законом, општим актом и уговором о раду 
и других примања по основу радног односа, у складу са зако-
ном, општим актом и уговором о раду (члан 121. став 1), Суд 
је оцијенио да оспореном одредбом члана 5. став 4. Закона 
није повријеђено начело равноправности из члана 10. Устава, 
како са становишта међусобног положаја запослених у орга-
нима управе Републике Српске на које се Закон примјењује, 
тако ни са становишта њиховог положаја у односу на остале 
запослене на које се примјењује Закон о раду. 

Суд је, такође, утврдио да су и оспорене одредбе чла-
на 16. Закона о платама запослених у органима управе Ре-
публике Српске донесене сагласно наведеном уставном 
овлашћењу законодавца из тачке 12. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава 
да, законом уреди права и обавезе из радног односа, а у окви-
ру тога и питања која се односе на распоред радног времена 
запослених у органима управе Републике Српске, а пропи-
сани начин на који ће се радни сати, у случају када је за-
послени по налогу руководиоца радио дуже од пуног радног 
времена, прерачунати у слободне дане и сате, своди се на пи-
тања оправданости и цјелисходности оспорених законских 
рјешења што излази из оквира надлежности Суда утврђеној 
чланом 115. Устава. При томе, оспореним одредбама члана 
16. Закона није, по оцјени Суда, повријеђен члан 40. став 1. 
Устава, којим је утврђено право запослених на ограничено 
радно вријеме, дневни и седмични одмор, те плаћени го-
дишњи одмор и одсуства, у складу са законом и колективним 
уговором, а не повређује се ни принцип једнакости грађана 
из члана 10. Устава, јер се прописани начин на који ће се, 
у случају неједнаког распореда радног времена односно у 
случају када запослени ради дуже од пуног радног времена, 
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извршити компензација радних сати како би се остварило 
укупно радно вријеме од 40 часова седмично, односи једна-
ко на све запослене у органима управе који се налазе у истој 
правној ситуацији прописаној тим одредбама и не ствара се 
неједнакост запослених с обзиром на њихова лична својства. 
Уз то, по оцјени Суда, оспорене одредбе овог члана Закона 
не садрже  ни на који начин повреде других уставних прин-
ципа на које указује предлагач (члан 66. став 2) јер наведене 
уставне одредбе не уређују непосредно односе и питања која 
се оспоравају од стране предлагача. 

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву 
ове одлуке.

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

Број: У-122/16                                                  ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                        Мр Џерард Селман 

Начин на који ће се уредити питање обрачуна ис-
плате накнада по основу рада ствар је законодавне 
политике, за чију оцјену Уставни суд није надлежан.
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Прописивање начина на који ће се, у случају када 
запослени ради дуже од пуног радног времена, извр-
шити компензација радних сати како би се оства-
рило укупно радно вријеме од 40 часова седмично, 
односи се једнако на све запослене у органима управе 
који се налазе у истој правној ситуацији прописаној 
тим одредбама и не ствара се неједнакост запосле-
них с обзиром на њихова лична својства.
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Одлука
Број: У-124/16 од 20.децембра 2017. 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 Ре-
публике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
20. децембра 2017. године,  д о н и о  је

  
О Д Л У К У

     
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

чланова 7. и 17. Закона о платама запослених у Министар-
ству унутрашњих послова Републике Српске («Службени 
гласник Републике Српске» бр. 31/14, 116/16 и 62/17) и не-
уставности и незаконитости чланова 30. и 32. Посебног 
колективног уговора за запослене у области унутрашњих 
послова Републике Српске («Службени гласник Републике 
Српске» број 66/16). 

 
О б р а з л о ж е њ е

Синдикат радника унутрашњих послова Републике 
Српске поднио је Уставном суду Републике Српске пријед-
лог за оцјењивање уставности чл. 7. и 17. Закона о платама 
запослених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14). 
Допуном приједлога, поред оспорених законских одредаба, 
предлагач тражи и оцјењивање уставности и законитости 
чл. 30. и 32. Посебног колективног уговора за запослене у 
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области унутрашњих послова Републике Српске («Службе-
ни гласник Републике Српске» број 66/16), који су закључи-
ли Министарство унутрашњих послова и Синдикат радника 
унутрашњих послова Републике Српске. У приједлогу се 
наводи да оспорене норме предметног закона и колективног 
уговора нису у сагласности са члановима 39. став 5, 40. став 
1, 66. став 2. и 108. Устава Републике Српске,  те са одредба-
ма члана 12. став 1. тачка 1, члана 121. став 1, члана 122. став 
1, члана 123. став 1, члана 124. став 2. и члана 132. став 1. 
тачка 4. Закона о раду («Службени гласник Републике Срп-
ске» број 1/16), као општег прописа из области радних одно-
са. Предлагач, наиме сматра да оспорене законске одредбе, 
којима је прописано да су накнаде за тежину, природу посла 
и посебне услове рада и накнаде за топли оброк и регрес 
урачунате у основну плату, те регулисан начин коришћења 
права по основу прековременог рада, нису у сагласности са 
уставним гаранцијама о праву на зараду по основу рада ‒ 
ограничено радно вријеме, као ни са релевантним нормама 
Закона о раду. У погледу оспорених чл. 30. и 32. Посебног 
колективног уговора за запослене у области унутрашњих 
послова Републике Српске, у приједлогу се посебно истиче 
да Закон о раду прави разлику између основне плате и оста-
лих накнада и примања, које третира као додатке на плату по 
основу прековременог рада и сл., тако да се, по мишљењу 
предлагача, ове накнаде морају посебно исказивати и не 
могу бити саставни дио основне плате.  

У одговору на приједлог који је у погледу оспореног 
Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих 
послова Републике Српске доставила Народна скупштина 
Републике Српске наводи се да је приједлог непотпун, јер је 
подносилац пропустио да појасни на који начин су чланови 
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7. и 17. овог закона у супротности са Уставом. Доносилац 
овог закона истиче да оспорене норме прописују начин и 
правила исказивања накнада за регрес и топли оброк, као 
и прековремени рад радника запослених у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске, те да се подједнако 
односе на све запослене у овом министарству који су у истом 
положају при остваривању будућих права и обавеза. Такође 
је мишљења да предметни закон обезбјеђује легислативни 
оквир за остваривање основних слобода, права и дужности 
грађана Републике Српске, те да је законодавац, цијенећи 
разлоге цјелисходности и јавног интереса, у конкретом слу-
чају успоставио баланс између законске мјере и циља који се 
жели постићи. 

Министарство унутрашњих послова Републике Срп-
ске у свом одговору на приједлог у односу на оспорене нор-
ме Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске износи став да су 
тврдње предлагача у цијелости неосноване. Наиме, овај пот-
писник предметног колективног уговора сматра да се оспо-
рено прописивање не може тумачити као ускраћивање права 
на новчане накнаде по основу рада, због чега није у супрот-
ности са Уставом и Законом о раду. 

У одговору на приједлог Синдикат радника унутра-
шњих послова Републике Српске, који је један од потпис-
ника оспореног колективног уговора, наводи да остаје при 
наводима из поднесеног приједлога и допуне приједлога. 
Поред тога, указује на чланове 78. и 79. овог колективног 
уговора, према којима права, обавезе и одговорности радни-
ка унутрашњих послова које су утврђене овим колективним 
уговором не могу бити у супротности са законима из члана 
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1. овог колективног уговора, а у случају несагласности њего-
вих појединих одредаба са законима из члана 1. овог колек-
тивног уговора, примјењиваће се одредбе закона.      

        
Оспореним чланом 7. Закона о платама запослених 

у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14, 116/16 и 
62/17) прописано је да су накнаде у висини до 35% за тежи-
ну, природу посла и посебне услове рада и накнада за топли 
оброк и регрес урачунате у основну плату из члана 5. став 2. 
овог закона и не могу се посебно исказивати. Према члану 
17. овог закона, запослени из члана 1. овог закона, за сва-
ки сат који по налогу руководиоца раде дуже од пуног рад-
ног времена (прековремени рад), имају право на коришћење 
слободних сати, с тим што се за један прековремени сат ко-
ристи један сат компензације (став 1), а прековремени рад 
се тромјесечно прерачунава у слободне дане и сате, које су 
запослени дужни да искористе најкасније у року од шест 
мјесеци (став 2).  

Посебан колективни уговор за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске («Службени глас-
ник Републике Српске» број 66/16) закључили су, на основу 
члана 240. став 3. Закона о раду («Службени гласник Репу-
блике Српске» број 1/16) и чл. 13. до 21. Закона о платама 
запослених у Министарству унутрашњих послова Републике 
Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 31/14), 
Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске, 
с једне стране, и министар унутрашњих послова на основу 
овлашћења Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1661/16 
од 28.  јула 2016. године, с друге стране.  Оспореном одредбом 
члана 30. овог акта прописано је да се основна плата радника 
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увећава по основу рада ноћу за 35% и по основу основу рада 
у државне празнике за 50% (став 1), те да се различити ос-
нови увећања плате из овог члана међусобно не искључују 
(став 2). Према члану 32. овог посебног колективног уговора, 
за вријеме прековременог рада радник има право на увећање 
плате (став 1), а уколико не постоје услови за исплату накнаде 
за прековремени рад,  овај рад се тромјесечно прерачунава 
у слободне дане и сате, које су радници дужни да искористе 
најкасније у року од шест мјесеци (став 2). 

У поступку оцјењивања уставности оспорених 
одредаба Закона о платама запослених у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске, Суд је имао у виду 
да је одредбама тачака 10, 12. и 18. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, 
утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између оста-
лог, организацију, надлежност и рад државних органа, радне 
односе, као и друге односе од интереса за Републику, у скла-
ду са Уставом. Поред тога, Суд је приликом оцјене предмет-
них законских норми узео у обзир и гаранције из члана 39. 
став 5. Устава, према којем свако по основу рада има право 
на зараду, у складу са законом и колективним уговором, као 
и члана 40. став 1. којим је утврђено да запослени имају пра-
во на ограничено радно вријеме, дневни и седмични одмор, 
те плаћени годишњи одмор и одсуства, у складу са законом 
и колективним уговором. У конкретном случају, по оцјени 
Суда, релевантна је и одредба члана 49. ст. 1. и 2. Устава, 
према којем се слободе и права остварују, а дужности ис-
пуњавају 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 оства-
ривања појединих права и слобода само када је то неопходно 
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за њихово остваривање. Према члану 108. Устава, закони, 
статути и други општи акти морају бити у сагласности са 
Уставом. 

У складу са наведеним уставним одредбама, законо-
давац је, у оквиру својих овлашћења, донио Закон о плата-
ма запослених у Министарству унутрашњих послова Ре-
публике Српске, којим је уређен начин утврђивања плата, 
накнада и осталих личних примања полицијских службени-
ка, државних службеника и намјештеника у Министарству 
унутрашњих послова Републике Српске. Тако је чланом 4. 
овог закона прописано да запослени из члана 1. имају право 
на мјесечну плату у складу са одредбама овог закона, док се, 
према члану 5. став 1. истог закона, основна плата обрачуна-
ва мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту на 
које је запослени распоређен у одговарајућој платној групи. 
Приликом регулисања питања начина утврђивања основне 
плате и накнаде плата, оспореним одредбама чланова 7. и 17. 
овог закона законодавац је прописао да су накнаде за тежину, 
природу посла, посебне услове рада, као и накнаде за топли 
оброк и регрес урачунате у основну плату и не могу се по-
себно исказивати, те је уредио начин остваривања права по 
основу прековременог рада. 

Оспореним прописивањем, по оцјени Суда, нису нару-
шене уставне гаранције на које се указује у приједлогу. Наи-
ме, Устав Републике Српске, гарантујући право на зараду по 
основу рада, не јемчи обим овог права, као ни начин његовог 
остваривања, већ утврђује општи прицип на којем се заснива 
ово право, а сва остала питања у погледу његове конкретиза-
ције препушта закону и колективном уговору. Дакле, како из 
наведеног произлази, у надлежности је законодавног органа 
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да, слиједећи Уставом утврђене темељне принципе, пропи-
ше критеријуме и начин за утврђивање висине плате и ис-
казивање накнада по основу радног односа. Стога је законо-
давац, сходно својој цјелисходној процјени, оспореним нор-
мама чл. 7. и 17. Закона о платама запослених у Министар-
ству унутрашњих послова Републике Српске уредио питање 
предметних накнада на начин који је у складу са утврђеном 
политиком у уређивању ових односа, не доводећи истовре-
мено у питање права запослених на реализацију уставних 
гаранција на које се позива предлагач. Суд је, наиме, оције-
нио да исказивањем предметних накнада у оквиру основне 
плате, запослени у Министарству унутрашњих послова нису 
ускраћени у остваривању Уставом гарантованог права на 
зараду по основу рада, већ се ради о начину обрачуна овог 
личног примања, који је одраз цјелисходне процјене законо-
давца. Из истих разлога, Суд је оцијенио да није супротно 
Уставу прописивање начина коришћења слободних сати по 
основу прековеменог рада, односно прерачунавање преко-
времених сати у слободне дане и сате и рокови у којима су 
запослени дужни да их искористе. 

У односу на наводе предлагача о несагласности пре-
дметних одредаба Закона о платама запослених у Министар-
ству унутрашњих послова Републике Српске са Законом о 
раду, Суд указује на то да, према члану 115. Устава, Уставни 
суд није надлежан да оцјењује међусобну сагласност одре-
даба појединих закона, јер се ради о општим актима исте 
правне снаге, које је донио исти орган. 

Приликом оцјењивања уставности и законитости ос-
порених одредаба чл. 30. и 32. Посебног колективног угово-
ра за запослене у области унутрашњих послова Републике 
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Српске Суд је узео у обзир релевантне норме Закона о раду, 
према којем се одредбе овог закона примјењују на све рад-
нике који раде на територији Републике Српске, код домаћег 
или страног правног, односно физичког лица, без обзира на 
мјесто његове регистрације, те да се примјењују и на запос-
лене у републичким органима, органима локалне самоупра-
ве и јавним службама, ако посебним законом није другачије 
одређено (члан 2. ст. 1. и 2), да колективни уговор, правил-
ник о раду и уговор о раду не могу да садрже одредбе који-
ма се раднику дају мања права или утврђују неповољнији 
услови рада од права и услова који су утврђени законом, те 
да се општим актом и уговором о раду могу утврдити дру-
га или прописати повољнија права и повољнији услови рада 
од оних утврђених овим законом, осим ако то законом није 
изричито забрањено (члан 9), да су одредбе општег акта које 
утврђују неповољнија права или неповољније услове рада од 
права и услова утврђених овим законом незаконите и умјес-
то њих се примјењују одредбе овог закона (члан 10. став 1), 
да радник остварује право на плату у складу са општим ак-
том и уговором о раду (члан 120. став 1), да се плата из члана 
120. став 1. овог закона састоји од дијела плате за обављени 
рад и времена проведеног на раду, увећања плате прописа-
них овим законом, општим актом и уговором о раду и дру-
гих примања по основу радног односа, у складу са законом, 
општим актом и уговором о раду (члан 121. став 1), да се 
основна плата одређује на основу услова потребних за рад на 
пословима за које је радник закључио уговор о раду утврђе-
них општим актом и времена проведеног на раду (члан 123. 
став 1), да се плата из члана 123. овог закона увећава за 0,3% 
за сваку годину радног стажа, уколико другим законом, ко-
лективним актом или уговором о раду није другачије одређе-
но (члан 124. став 1), да се поред увећања из става 1. овог 
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члана, плата радника, у складу са општим актом и уговором 
о раду, увећава по основу отежаних услова рада, прековреме-
ног рада, рада ноћу, рада празником и другим данима у које 
се по закону не ради (члан 124. став 2), да се колективним 
уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују 
права, обавезе и одговорности из радног односа, пoступак 
измјена и допуна колективног уговора, међусобни односи 
учесника колективног уговора и друга питања од значаја за 
уређивање односа између радника и послодавца (члан 238. 
став 1), те да посебне колективне уговоре за републичку уп-
раву, друштвене дјелатности и јавне службе закључују Влада 
Републике Српске и репрезентативни синдикати грана и дје-
латности (члан 240. став 3). 

Поред тога, Суд је у конкретном случају узео у обзир 
и релевантне одредбе Закона о платама запослених у Ми-
нистарству унутрашњих послова Републике Српске. Овим 
законом уређен је начин утврђивања плата, накнада и оста-
лих личних примања полицијских службеника, државних 
службеника и намјештеника у Министарству унутрашњих 
послова Републике Српске (члан 1),  прописано је да се плата 
из члана 1. овог закона састоји од основне плате, додатка на 
плату и пореза и доприноса који се уплаћују за плату (члан 
2), затим да запослени из члана 1. овог закона остварују 
право на увећање плате по основу рада ноћу и у дане репу-
бличких празника и других дана када се по закону не ради, 
а висина увећања по овим основама регулисаће се у складу 
са одредбама Посебног колективног уговора (члан 16. став 
1), те да запослени из члана 1. овог закона, за сваки сат који 
по налогу руководиоца раде дуже од пуног радног времена 
(прековремени рад), имају право на коришћење слободних 
сати, с тим што се за један прековремени сат користи један 



712

сат компензације, а прековремени рад се тромјесечно прера-
чунава у слободне дане и сате, које су запослени дужни да 
искористе најкасније у року од шест мјесеци (члан 17).

Имајући у виду цитиране законске одредбе, Суд је 
оцијенио да оспорено прописивање из чланова 30. и 32. 
Посебног колективног уговора за запослене у области 
унутрашњих послова Републике Српске није у супротности  
са Законом о раду и Законом о платама запослених у Ми-
нистарству унутрашњих послова Републике Српске. Наиме, 
овим законима је, као и у оспореној норми члана 30. пре-
дметног колективног уговора, предвиђено увећање основне 
плате запослених по основу рада ноћу и рада у дане репу-
бличких празника и других дана када се по закону не ради, 
тако да оспорени општи акт у том погледу садржи идентична 
нормативна рјешења. Надаље, по оцјени Суда, прописивање 
из члана 32. став 1. овог колективног уговора, према којем за 
вријеме прековременог рада радник има право на увећање 
плате, није супротно одредби из члана 124. став 2. Закона 
о раду, који изричито предвиђа увећање основне плате по 
основу прековременог рада. У погледу става 2. члана 32. 
предметног колективног уговора, Суд је такође оцијенио да 
није супротно релевантним нормама Закона о раду, посебно 
када се има у виду одредба члана 9. став 2. овог закона, пре-
ма којој се општим актом и уговором о раду могу утврдити 
друга или прописати повољнија права и повољнији услови 
рада од оних утврђених овим законом, осим ако то законом 
није изричито забрањено. Суд, наиме, сматра да се оваквим 
прописивањем у суштини раднику даје шири обим права, 
односно разрађује се законска норма са циљем реализације 
права по основу прековременог рада, тако што се запосле-
ном даје могућност компензације путем слободних дана и 
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сати уколико нису испуњени услови за увећање плате по 
овом основу. Исто рјешење у погледу питања прековременог 
рада садржи и члан 17. Закона о платама запослених у Ми-
нистарству унутрашњих послова Републике Српске, скојим 
је, сходно томе, ова норма у сагласности.   

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

 
Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсјед-

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

Број: У-124/16                                                  ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                            УСТАВНОГ СУДА
                                                                        Мр Џерард Селман 

Исказивањем накнада по основу рада у оквиру 
основне плате, запослени нису ускраћени у оства-
ривању Уставом гарантованог права на зараду, јер 
је начин обрачуна овог личног примања одраз цје-
лисходне процјене законодавца коју Уставни суд 
није надлежан да оцјењује. 
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Будући да се оспореним нормама колективног 
уговора раднику даје шири обим права, односно раз-
рађује се законска норма са циљем реализације права 
по основу прековременог рада, те да исто рјешење 
садржи и релевантна законска норма, оваквим нор-
мирањем није дошло до повреде уставног начела за-
конитости.
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Рјешење
Број: У-1/17 од 20. децембра 2017. године

“Службени гласник Републике Српске” број 2/18

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 61. став 1. тачка г) Закона о 
Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. 
децембра 2017. године, д о н и о   ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Не прихвата се  иницијатива за оцјењивање ус-
тавности члана 141. тачка 5. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоупра-
ве („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16).

О б р а з л о ж е њ е

Зора Бабић из Градишке дала је Уставном суду Репу-
блике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности члана 141. тачка 5. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16). Из садр-
жине иницијативе произлази да  оспорена законска одредба, 
којом је прописано да службенику престаје радни однос када 
наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа оси-
гурања или 60 година живота и 40 година стажа осигурања,  
није у сагласности са одредбама чланова 10. и 39. ст. 1. и 4. 
Устава Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да се 
оспореном одредбом Закона, супротно наведеним одредбама 
Устава, којим су утврђена једнака права свим грађанима и  
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право на рад, службеници и намјештеници у органима једи-
ница локалне самоуправе стављају у неравноправан положај 
у односу на друге запослене, јер је Законом о раду, као про-
писом општег карактера, прописано да радни однос престаје 
кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 година 
стажа осигурања. Предлаже да Суд утврди да оспорена од-
редба Закона није у сагласности са Уставом као и да, до до-
ношења коначне одлуке, обустави њену примјену.

Разматрајући дату иницијативу Суд је, Рјешењем број 
У-1/17 од 22. фебруара 2017. године покренуо поступак за 
оцјењивање уставности члана 141. тачка 5. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16). Истим рјешењем Суд није прихватио иницијативу за 
обустављање примјене оспорене законске одредбе. 

Народна скупштина Републике Српске доставила је 
одговор на рјешење о покретању поступка у коме је оспори-
ла наводе из иницијативе  истичући, прије свега, да Уставни 
суд на основу члана 115. Устава Републике Српске није на-
длежан да оцјењује међусобну усаглашеност закона, као и 
да се оспорено законско рјешење подједнако односи на све 
службенике у јединицама локалне самоуправе, због чега није 
дошло до повреде гаранција из члана 10. Устава. Уз то, у од-
говору се наглашава да оспорена законска одредба не доводи 
у питање ни гаранције о праву на рад и слободу рада из чла-
на 39. став 1. Устава, и у вези са тим указују на Рјешење овог 
суда број У-23/14 од 19. новембра 2014. године. У одоговору 
се, такође, наводи да незадовољство одређеним законским 
рјешењем не може бити предмет оцјене уставности, већ зако-
нодавне процедуре, те да није у надлежности Уставног суда 
да цијени цјелисходност оспореног законског рјешења. Због 
свега наведеног предлажу да Суд иницијативу не прихвати. 
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Оспореним чланом 141. тачка 5. Закона о службени-
цима и намјештеницима у органима јединице локалне само-
управе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
прописано је да службенику престаје радни однос када навр-
ши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања 
или 60 година живота и 40 година стажа осигурања. 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је 
имао у виду да је Уставом  Републике Српске утврђено: да су 
грађани Републике равноправни у слободама, правима и дуж-
ностима, једнаки пред законом и уживају исту правну зашти-
ту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 
вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, 
имовно стање, политичко или друго увјерење, друштвени 
положај или друго лично својство (члан 10), да свако има 
право на рад и слободу рада, те да запосленима може прес-
тати радни однос противно њиховој вољи на начин и под ус-
ловима који су утврђени законом и колективним уговором 
(члан 39. ст. 1. и 4), да се слободе и права остварују, а дуж-
ности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је 
Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих 
од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 
начин остваривања појединих права и слобода само када је 
то неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да 
Република уређује и обезбјеђује, између осталог, радне од-
носе, социјално осигурање и друге облике социјалне зашти-
те (тачка 12.  Амандмана XXXII на Устав Републике Српске 
којим је замијењен члан 68. Устава), као и да се систем ло-
калне самоуправе уређује законом (члан 102. став 2). 

Полазећи од наведених одредаба Устава Суд је оције-
нио да је Република овлашћена да законом, у конкретном 
случају Законом о службеницима и намјештеницима у ор-
ганима јединице локалне самоуправе уреди, на цјеловит 
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начин, начела дјеловања службеника, права и дужности 
службеника, неспојивост и сукоб интереса, врсте радних 
мјеста, трајање радног односа, планирање и поступак запо-
шљавања, премјештај службеника због потреба рада, струч-
но оспособљавање и усавршавање, напредовање у служ-
би, престанак радног односа и престанак потребе за радом 
службеника, као и друга питања од значаја за службенике и 
намјештенике у органима јединица локалне самоуправе. 

Имајући у виду да је законодавац овлашћен да у ок-
виру уређивања и обезбјеђивања радних односа предвиди и 
начин престанкa радног односа против воље запосленог, то 
оспорена одредба члана 141. тачка 5. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе  
није, по оцјени Суда, несагласна с Уставом. Наиме, наведено 
прописивање престанка радног односа службеника у орга-
нима јединице локалне самоуправе сагласно је овлашћењу 
из члана 39. став 4. Устава, а да ли ће законодавац престанак 
радног односа уредити једним или  са више закона и да ли ће 
разлози  престанка радног односа за различите категорије за-
послених бити уређени на исти или различит начин питање 
је законодавне политике, о чему према члану 115. Устава, 
није надлежан да одлучује Уставни суд. Чињеница да оспо-
рена одредба Закона на другачији начин уређује престанак 
радног односа него Закон о раду не даје основ за утврђивање 
њене неуставности. 

Оспорена одредба члана 141. став 5. Закона, по оцјени 
Суда није, у несагласности ни са чланом 10. Устава. Наиме, 
разлог за престанак радног односа утврђен у оспореној одре-
би члана 141. став 5. Закона је једнак за све службенике за-
послене у органима јединице локалне самоуправе, а уставни 
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принцип једнакости из члана 10. Устава не подразумијева 
једнакост у апсолутном смислу те ријечи, већ гарантује јед-
накост грађана који се налазе у идентичним ситуацијама.  

Наводe даваоца иницијативе да постоји несагласност 
оспореног законског рјешења са одредбама Закона о раду 
(“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) које про-
писују разлоге за престанак радног односа Уставни суд није 
оцјењивао јер, према члану 115. Устава, није надлежан да 
оцјењује међусобну сагласност  прописа исте правне снаге. 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења.

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

Број: У-1/17                                                     ПРЕДСЈЕДНИК
20. децембар 2017. године                           УСТАВНОГ СУДА
                                                                       Мр Џерард Селман 

Да ли ће законодавац престанак радног односа 
уредити једним или са више закона и да ли ће раз-
лози престанка радног односа за различите кате-
горије запослених бити уређени на исти или разли-
чит начин питање је законодавне политике, о чему 
Уставни суд није надлежан да одлучује.
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Наводe даваоца иницијативе да постоји неса-
гласност оспореног законског рјешења са одредбама 
другог закона којим се регулише исто правно питање 
Уставни суд није оцјењивао, јер није надлежан да 
оцјењује међусобну сагласност  прописа исте правне 
снаге.



II

ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ  
ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ
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Одлука
Број: УВ-1/17 oд 25. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 42/17

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Ус-
тав Републике Српске, члана 115. Устава и члана 60. став 2. 
Закона о Уставном суду Републике Српске (‘’Службени глас-
ник Републике Српске’’ бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за зашти-
ту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на 
сједници одржаној 25. априла 2017. године,  д о н и ј е л о  ј е

О Д Л У К У

Утврђује се да Одлуком о констатовању резултата 
републичког референдума број: 02/1-021-122/17, коју је На-
родна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 
одржаној 9. фебруара 2017. године, није повријеђен витал-
ни национални интерес бошњачког народа.

 
О б р а з л о ж е њ е

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске дос-
тавила је 27. марта 2017. године  Уставном суду Републи-
ке Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 
тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-121/17 од 27. марта 2017. го-
дине, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњач-
ког народа, тражи утврђивање повреде виталног национал-
ног  интереса бошњачког народа у Одлуци о констатовању 
резултата републичког референдума број: 02/1-021-122/17, 
коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 
Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године. 
Уз наведени акт достављена је предметна одлука, Одлука о 



724

покретању поступка за заштиту виталног националног ин-
тереса бошњачког народа број: 03.2-5-3/17 од 20. фебруара 
2017. године, те Образложење ове одлуке број: 03.2-5-3/17-1 
од 21. фебруара 2017. године. У акту предсједавајуће Вијећа 
народа наводи се да је Народна скупштина Републике Српске 
на Шеснаестој сједници, одржаној 9. фебруара 2017. године, 
изгласала поменуту одлуку, те је исту, сагласно Амандману 
LXXXII на Устав Републике Српске доставила на разматрање 
Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњач-
ког народа је својим актом број: 03.2-5-3/17 од 20. фебруара 
2017. године одлучио да покрене процедуру заштите витал-
ног националног интереса бошњачког народа сматрајући да 
је Одлуком о констатовању резултата републичког референ-
дума повријеђен витални национални интерес 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 Републи-
ке Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе 
одлуку да ли је овим актом повријеђен витални национални 
интерес бошњачког народа.

У образложењу од 21. фебруара 2017. године, које је 
Вијећу достављено уз Одлуку о покретању поступка зашти-
те виталног националног интереса бошњачког народа, из-
међу осталог, наведено је да Клуб делегата бошњачког на-
рода сматра да је садржајем оспорене одлуке 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 («Службе-
ни гласник Републике Српске» број 43/07) није у сагласности 
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са чланом I/2. Устава Босне и Херцеговине, чланом II/4 Ус-
тава 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. По-
ред тога, у образложењу се указује на мишљење о усклађе-
ности избора Дана Републике Српске са антидискримина-
торским стандардима Вијећа Европе, односно Европске кон-
венције о заштити људских права и основних слобода које је, 
на сједници одржаној 11. и 12. октобра 2013. године, усвоји-
ла Европска комисија за демократију путем права, познатија 
као Венецијанска комисија. С обзиром на изложено сматрају 
да није могуће амандмански дјеловати на ову одлуку будући 
да је иста неприхватљива за бошњачки народ. Такође, истиче 
се да је Народна скупштина оспореном одлуком повриједи-
ла витални национални интерес овог народа у смислу члана 
70. став 5. алинеје 5. и 9. Устава Републике Српске. Наводи 
се да је изгласавањем, између осталог, и оспорене одлуке, 
повријеђено право бошњачког народа на једнак и равнопра-
ван приступ образовању, вјероисповијести, језику, његовању 
културе, традиције и културног наслијеђа, а у контексту по-
вреде права овог народа да равноправно учествује у пред-
лагању и утврђивању датума којим би се обиљежавао дан 
ентитета. Такође, наводи се да настављање обиљежавања 9. 
јануара као Дана Републике Српске води ка дискриминацији, 
како се наводи, „у вези са чланом 1. Протокола 12, те чл. 
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2(а), (ц) и (д) Међународне конвенције за елиминацију свих 
облика расне дискриминације, а у вези са чланом II(4) Устава 
Босне и Херцеговине“.

Рјешењем Вијећа број УВ-1/17 од 3. априла 2017. го-
дине утврђено је да је прихватљив захтјев Клуба делегата 
бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за 
утврђивање повреде виталног националног интереса бо-
шњачког народа у Одлуци о констатовању резултата репу-
бличког референдума број: 02/1-021-122/17, коју је Народна 
скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржа-
ној 9. фебруара 2017. године.

Сагласно члану 50. ст. 2. и 3. Пословника о раду Ус-
тавног суда Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 4. априла 
2017. године, Клубу делегата српског народа и Клубу делега-
та хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске, као 
и Народној скупштини Републике Српске доставило на од-
говор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба 
делегата бошњачког народа.

У одговору Народне скупштине Републике Српске на 
рјешење о прихватљивости предметног захтјева, који је дос-
тављен 10. априла 2017. године, наводи се да исти није, ни 
са формалног ни са материјално-правног аспекта, утемељен 
на Уставу. Имајући у виду формалноправни аспект овог по-
ступка, доносилац оспореног акта, поред осталог, истиче да 
је Клуб делегата бошњачког народа изнио непотпун и неја-
сан захтјев, чиме је унапријед искључио могућност усагла-
шавања текста оспорене одлуке пред Заједничком комисијом 
Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа 
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Републике Српске, као и да овај клуб злоупотребљава ин-
ститут заштите виталног националног интереса, јер својим 
захтјевом, у суштини, оспорава уставност Одлуке о конста-
товању резултата републичког референдума. Надаље се у 
одговору истиче да Клуб делегата из реда бошњачког наро-
да није навео повреду ниједног принципа зајемченог аманд-
маном LXXVII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава. 
Наводи се да Одлука о констатовању резултата 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 хрват-
ског народа у Вијећу народа нису доставили одговоре на рје-
шење о прихватљивости предметног захтјева.

          
Одлуку о констатовању резултата републичког рефе-

рендума број: 02/1-021-122/17 донијела је Народна скупшти-
на Републике Српске на основу члана 70. став 1. тачка 2. Ус-
тава 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 („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број 42/10). Овом одлуком 
Народна скупштина Републике Српске, након разматрања 
Извјештаја Републичке комисије за спровођење референду-
ма 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 гла-
сачко право, по члану 4. Закона о референдуму и грађанској 
иницијативи, гласало 680.175 гласача, односно 55,78% од 
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укупног броја гласача. Неважећих гласачких листића било 
је 2.265, а важећих гласачких листића 679.069 (тачка I); да 
су на референдумско питање: ‘’Да ли подржавате да се 9. 
јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?’’ од-
говор: ‘’ДА’’ дала 677.771 гласача, односно 99,81% од уку-
пног броја грађана који су гласали на референдуму, а одго-
вор ‘’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/гласач-
ки списак те да се на референдуму заокруживањем речи: 
‘’ДА’’ изјаснило 677.771 гласача, или 99,81% што чини нат-
половичну већину укупног броја грађана који су гласали на 
референдуму (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 рефе-
рендуму и грађанској иницијативи, добило подршку грађана 
те да је резултат референдума пуноважан (тачка IV); да ће 
се резултат републичког референдума објавити у форми из-
вјештаја у ‘’Службеном гласнику Републике Српске’’ најкас-
није у року од 30 дана од дана констатовања резултата ре-
ферендума (тачка V), те да ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републи-
ке Српске» (тачка VI).

Вијеће је имало у виду да је заштита виталних нацио-
налних интереса конститутивних народа утврђена чланом 
70. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав 
Републике Српске, као принцип заштите одређеног круга ко-
лективних права, као што су остваривање права конститутив-
них народа да буду адекватно заступљени у законодавним, 
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извршним и правосудним органима власти, идентитет једног 
конститутивног народа, уставни амандмани, организација 
органа јавне власти, једнака права у процесу доношења од-
лука, образовање, вјероисповијест, језик, његовање културе, 
традиције и културно насљеђе, територијална организација, 
систем јавног информисања и друга питања која би се трети-
рала као питања од виталног националног интереса уколи-
ко тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутив-
них народа у Вијећу народа. Такође, Вијеће је узело у обзир 
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. 

 У поступку одлучивања у меритуму Вијеће је, прије 
свега, имало у виду, у одговору Народне скупштине израже-
ну, аргументацију према којој се нису стекли формалноправ-
ни услови за разматрање оспорене одлуке. У овом контексту, 
Вијеће је утврдило да је о питањима формалноправне приро-
де одлучено у поступку прихватљивости захтјева за утврђи-
вање повреде виталног националног интереса конститути-
вног народа, те се ова аргументација не може истицати ни 
разматрати у поступку доношења мериторне одлуке.

       
На основу наведених уставних одредаба, садржаја ос-

порене одлуке и навода Клуба делегата бошњачког народа, 
те навода из одговора Народне скупштине, Вијеће је утвр-
дило да садржај оспорене одлуке 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. Уста-
ва, о којој, сагласно тачки 1. Амандмана LXXXVIII на Устав 
Републике Српске, одлучује Уставни суд. Такође, Вијеће је 
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оцијенило да се оспорена одлука не може сматрати питањем 
виталног националног интереса ниједног конститутивног 
народа у Републици Српској посебно, јер се одредбе Одлуке 
једнако односе на сваког грађанина Републике и не садрже 
националне одреднице, усљед чега се не могу довести у везу 
с повредом виталних националних интереса конститутатив-
них народа дефинисаних Амандманом LXXVII на Устав Ре-
публике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава.

Вијеће је утврдило да наводи подносиоца захтјева у 
вези са правним дејством Одлуке Уставног суда Босне и Хер-
цеговине број У-3/13 од 26. новембра 2015. године не могу 
бити предмет разматрања овог вијећа, јер је Вијеће надлеж-
но само да одлучује да ли се предложеним рјешењем у оспо-
реној Одлуци повређује витални национални интерес.

Остали разлози наведени у Образложењу Клуба де-
легата бошњачког народа због којих је покренут посту-
пак заштите виталног националног интереса се,  по оцјени 
Вијећа, такође не односе на питање заштите виталних на-
ционалних интереса конститутивних народа утврђених Ус-
тавом Републике Српске. 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у диспо-
зитиву ове одлуке.

Ову одлуку донијело је Вијеће за заштиту виталног 
интереса у саставу: предсједавајући Вијећа Амор Букић, 
предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Ара-
повић, Војин Бојанић,  Златко Куленовић, проф. др. Душко 
Медић и Ирена Мојовић.
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Број: УВ-1/17                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
25. април 2017. године                      Вијећа за заштиту  
                                                            виталног интереса 
                                               Уставног суда Републике Српске  
                                                                Амор Букић

С обзиром на то да се оспорена одлука не може 
сматрати питањем виталног националног инте-
реса ниједног конститутивног народа посебно, јер 
се њене одредбе једнако односе на сваког грађанина и 
не садрже националне одреднице, Вијеће је оцијени-
ло да се исте не могу довести у везу с повредом ви-
талних националних интереса конститутативних 
народа дефинисаних Уставом.
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Рјешење
Број: УВ-2/17 oд 3. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 37/17

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске 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  3. априла 2017. го-
дине,  д о н и ј е л о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњач-
ког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђи-
вање повреде виталног националног интереса бошњачког 
народа у Одлуци о престанку мандата члановима Репу-
бличке комисије за спровођење референдума, коју је На-
родна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 
одржаној 9. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-
123/17. 

О б р а з л о ж е њ е

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске дос-
тавила је 27. марта 2017. године Уставном суду Републике 
Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 
тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-122/17, којим се, сагласно за-
хтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи  утврђивање 
повреде виталног националног  интереса бошњачког народа 
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у Одлуци о престанку мандата члановима Републичке коми-
сије за спровођење референдума, коју је Народна скупштина 
Републике Српске изгласала на сједници, одржаној 9. фебру-
ара 2017. године под бројем: 02/1-021-123/17. Уз наведени 
акт достављени су предметна одлука и Одлука о покретању 
поступка заштите виталног националног интереса бошњач-
ког народа број: 03.2-5-3/17 од 20. фебруара 2017. године, те 
Образложење ове одлуке број: 03.2-5-3/17-1 од 21. фебруара 
2017. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа Репу-
блике Српске наводи се да је Народна скупштина Републике 
Српске на Шеснаестој сједници одржаној 9. фебруара 2017. 
године изгласала оспорену одлуку. Такође је наведено да је 
Клуб делегата бошњачког народа својим актом број: 03.2-5-
3/17  од 20. фебруара 2017. године покренуо процедуру за 
заштиту виталног националног интереса бошњачког народa 
сматрајући да се овом одлуком угрожавају витални нацио-
нални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће 
народа Републике Српске, на Петнаестој редовној сједници, 
одржаној 14. марта 2017. године, није постигло сагласност 
свих клубова у Вијећу народа на уложену Одлуку о покре-
тању поступка заштите виталног националног интереса и да 
Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, на 
Тринаестој сједници, одржаној 24. марта 2017. године, није 
усагласила текст оспорене одлуке ‒ предлажу да Вијеће за 
заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске 
одлучи да ли је овим актом повријеђен витални национални 
интерес бошњачког народа.   

У прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа Ре-
публике Српске, поред наведеног, достављени су и изводи 
из стенограма са: Шеснаесте сједнице Народне скупшти-
не Републике Српске, одржане 9. фебруара 2017. године; 
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Петнаесте сједнице Вијећа народа Републике Српске, одр-
жане 14. марта 2017. године и Тринаесте сједнице Заједнич-
ке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа 
народа Републике Српске, одржане 24. марта 2017. године. 

На основу наведеног акта предсједавајуће Вијећа на-
рода Републике Српске као и приложене документације, 
Вијеће за заштиту виталног интереса утврдило  је да је за 
захтјев за покретање поступка за заштиту виталног нацио-
налног интереса бошњачког народа у оспореној одлуци гла-
сало свих осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа 
Републике Српске, да се гласало  по  процедури  за зашти-
ту виталног интереса, али да поводом овог питања није по-
стигнута сагласност свих клубова конститутивних народа у 
Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије На-
родне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Репу-
блике Српске.

Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у образло-
жењу Одлуке о покретању заштите виталног националног ин-
тереса бошњачког народа, између осталог, наведено  да Клуб 
делегата бошњачког народа сматра да је Народна скупштина 
активностима у смислу доношења, поред осталих, оспоре-
не одлуке повриједила право бошњачког народа на једнак и 
равноправан приступ образовању, вјероисповијести, језику, 
његовању културе, традиције и културног наслеђа. С тим у 
вези у образложењу се истиче да је Народна скупштина Ре-
публике Српске  актима  који  се  тичу активности у вези са 
референдумом и обиљежавањем 9. јануара као Дана Репу-
блике Српске, мимо воље бошњачког народа и упркос одлу-
ци Уставног суда Босне и Херцеговине којом је утврђено да 
је 9. јануар као Дан Републике Српске неприхватљив за друга 
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два конститутивна народа, те Одлуци о обустави примјене 
Одлуке о расписивању републичког референдума ‒ поврије-
дила право бошњачког народа да равноправно учествује у 
предлагању и утврђивању датума који би се обиљежавао као 
дан ентитета и који би одражавао вољу свих конститутивних 
народа и грађана у ентитету Републике Српска.

Одлуку о престанку мандата члановима Републичке 
комисије за спровођење референдума, Народна скупштина 
Републике Српске је изгласала на Шеснаестој сједници, одр-
жаној 9. фебруара 2017. године, под бројем 02/1-021-123/17, 
на основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Срп-
ске,  члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2.  Пословника Народне 
скупштине Републике Српске („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број 31/11), а у вези са чланом 19. став 5. Закона 
о референдуму и грађанској иницијативи („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 42/10), након разматрања Из-
вјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о 
резултату републичког референдума на питање: „Да ли подр-
жавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике 
Српске». Члановима 1. и 2. ове одлуке прописано је да пред-
сједнику и члановима Републичке комисије за спровођење 
референдума, именованим Одлуком Народне скупштине Ре-
публике Српске број 02/1-021-896 од 15. јула 2016. године 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/16), престаје 
мандат констатовањем резултата референдума од стране На-
родне скупштине Републике Српске и да ова одлука ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном глас-
нику Републике Српске“.

Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, прије 
свега, размотрило правну природу предметног акта Народне 
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скупштине Републике Српске, будући да ова чињеница, по 
оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зави-
си постојање процесних претпоставки за заснивање надлеж-
ности Уставног суда, па тиме и Вијећа за заштиту виталног 
интереса. 

Чланом 186. Пословника Народне скупштине Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
31/11) прописано је да се одлука доноси као акт извршавања 
права и дужности Народне скупштине, као извршни пропис, 
или као акт регулисања унутрашње организације и односа 
у Народној скупштини (став 1), те да се одлуком одлучује 
о избору, именовању и разрјешењу, о потврди или о давању 
сагласности на акте организација и заједница, као и о другим 
пословима из надлежности Народне скупштине утврђеним 
Уставом и овим пословником (став 2). 

У конкретном случају, из самог садржаја предметне 
одлуке произлази да овај акт не садржи норме општег карак-
тера, нити на општи начин уређују неке односе, већ се истим 
само констатује да предсједнику и члановима у Републич-
кој комисији за спровођење референдума престаје мандат 
констатовањем резултата референдума од стране Народне 
скупштине Републике Српске. 

Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Ус-
тава 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 оспорена одлука  нема карактер 
општег акта, Вијеће је  утврдило  да није надлежно да разма-
тра предметни акт. 



738

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења. 

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног 
интереса у саставу: предсједавајући Вијећа Златко Кулено-
вић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 
Араповић, Амор Букић, Војин Бојанић, проф. др Душко Ме-
дић и Ирена Мојовић.

Број: УВ-2/17                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
3. април 2017. године                       Вијећа за заштиту  
                                                            виталног интереса 
                                                Уставног суда Републике Српске  
                                                            Златко Куленовић

Имајући у виду да оспорени акт не садржи нор-
ме које на општи начин уређују предметне односе, 
те релевантне одредбе Устава којим су прописане 
надлежности Уставног суда и Вијећа за заштиту 
виталног интереса, Вијеће је утврдило да није на-
длежно да разматра предметни појединачни акт.
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Одлука
Број: УВ-5/17 oд 3. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 42/17

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 
92/12), Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда 
Републике Српске, на сједници одржаној 25. априла 2017. 
године, д о н и ј е л о  ј е 

О  Д  Л  У  К  У 

 Утврђује се да Законом о основном васпитању и 
образовању, који је Народна скупштина Републике Српске 
изгласала на сједници одржаној 09. фебруара 2017. 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 27. марта 2017. године Уставном суду Републи-
ке Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 
тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-125/17 од 27. марта 2017. го-
дине, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког 
народа, тражи утврђивање повреде виталног националног 
интереса бошњачког народа у Закону о основном  васпитању 
и образовању који је Народна скупштина Републике Српске 
изгласала на сједници одржаној 09. фебруара 2017. године. 
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Уз наведени акт достављен је предметни закон, Одлука о по-
кретању поступка заштите виталног националног интереса 
бошњачког народа број: 03.2-5-4/17 од 20. фебруара 2017. 
године, Образложење ове одлуке број: 03.2-5-4/17-1 од 21. 
фебруара 2017. године, те Амандмани са образложењем под 
бројем: 03.2-5-4/17-2 од 21. фебруара 2017. 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 Шеснаестој сједници, одр-
жаној 09. фебруара 2017. године, изгласала Закон о основном 
васпитању и образовању број: 02/1-021-127/17, 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 одлу-
чио 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 по-
стигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, 
као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа на-
рода, питање је прослијеђено Уставном суду Републике Срп-
ске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да ли 
је Законом о основном васпитању и образовању повријеђен 
витални национални интерес бошњачког народа.  

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на 
сједници одржаној 03. априла 2017. године донијело рје-
шење број УВ-5/17 којим је утврђено да је прихватљив за-
хтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Ре-
публике Српске за утврђивање повреде виталног национал-
ног интереса бошњачког народа у чл. 11, 17, 24, 38, 42, 113, 
115, 134. и 137. Закона о основном васпитању и образовању 
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број: 02/1-021-127/17, који је Народна скупштина Републике 
Српске изгласала на сједници одржаној 09. фебруара 2017. 
године. Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне 
претпоставке за прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице 
да је обавјештење о покретању поступка за заштиту витал-
ног националног интереса овом вијећу доставила предсје-
давајућа Вијећа народа Републике Српске, да је за одлуку о 
покретању поступка заштите виталног националног интере-
са гласало свих осам присутних чланова Клуба делегата бо-
шњачког народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву 
бошњачког народа гласало по процедури за заштиту витал-
ног 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 Ус-
тавног суда Републике Српске («Службени гласник Републи-
ке Српске» бр. 114/12, 29/13 и 90/14), Вијеће је 03. априла 
2017. године, Клубу делегата српског народа и Клубу делега-
та хрватског народа у Вијећу народа Републике Српске, као 
и Народној скупштини Републике Српске доставило на од-
говор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба 
делегата бошњачког народа. 

Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрват-
ског народа у Вијећу народа Републике Српске нису дали од-
говор на рјешење о прихватљивости захтјева.      

У одговору који је на рјешење о прихватљивости за-
хтјева Клуба делегата бошњачког народа доставила Народ-
на скупштина Републике Српске, поред осталог, наведено 
је: да предметни захтјев ни са формалног, ни са материјал-
но-правног аспекта није утемељен на Уставу Републике 



742

Српске; да су непримјерени и политички мотивисани аманд-
мани на Закон унапријед искључули могућност усаглаша-
вања текста овог закона пред Заједничком комисијом Вијећа 
народа и Народне скупштине Републике Српске; да овакав 
захтјев Клуба делегата бошњачког народа представља злоу-
потребу института заштите виталног националног интереса; 
да се исти односи на оцјену уставности оспорних одредби 
Закона, те позива на образложење Одлуке овог суда у пред-
мету УВ – 2/11. Поред тога, истичу да је основ за оспоре-
но нормирање садржан у тач. 6. и 12. Амандмана XXXII 
на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, према којим 
Република уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, 
образовање, културу и заштиту културних добара и физичку 
културу, те у члану 70. став 1. тачка 2. Устава којом је утврђе-
но да Народна скупштина Републике Српске, између оста-
лог, доноси законе; те да се из предметног захтјева не види 
на који начин су повријеђени витални национални интереси 
бошњачког народа. Такође сматрају да Вијеће народа Репу-
блике Српске поново излази из уставног оквира којим му је 
дефинисан дјелокруг, јер се тражи преиспитивање позити-
вног законодавства у смислу његове усклађености са Уста-
вом Републике Српске, да се Закон о основном васпитању и 
образовању односи на све адресате у истим ситуацијама, да 
је анационалан, те да никога не доводи у дискриминирајући 
положај. На основу наведеног сматрају да захтјев Клуба 
делегата бошњачког народа није утемељен на Уставу Репу-
блике Српске, односно да Законом није повријеђен витал-
ни национални интерес ниједног конститутивног народа, па  
предлажу да се захтјев одбије као неоснован.  

    
Законом о основном васпитању и образовању уређује 

се дјелатност основног васпитања и образовања као дио 
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јединственог васпитно-образовног система Републике Срп-
ске (у даљем тексту: Република), оснивање и престанак рада 
установа основног васпитања и образовања (у даљем тексту: 
школа), права, обавезе, дужности и одговорности ученика, 
родитеља и запослених у школи, наставни планови и про-
грами, управљање и руковођење школом, обезбјеђивање 
средстава, вредновање квалитета васпитно-образовног рада, 
надзор над радом школе, признавање свједочанстава, те еви-
денција и јавне исправе (члан 1). Основно васпитање и об-
разовање је дјелатност од општег друштвеног интереса, које 
обављају основне школе, основне школе за дјецу са сметња-
ма у развоју, основне музичке и балетске школе, траје девет 
година, обавезно је и бесплатно за дјецу узраста од шест до 
15 година, а стиче се остваривањем наставног плана и про-
грама прописаног у складу са овим законом (чл. 2. и 3).

          
Оспореним одредбама Закона о основном васпитању и 

образовању прописано је: 

Члан 11 ‒ Настава у основном васпитању и образо-
вању изводи се на службеним језицима конститутивних на-
рода, уз коришћење оба писма ‒ ћирилице и латинице (ст. 1), 
у школама се не смије вршити дискриминација запосленог 
при пријему, именовању, условима запослења, напредовању 
или у било којој одлуци у вези са тим лицем, на основу тога 
што у школи, у усменом и писменом изражавању користи 
било који од језика конститутивних народа (ст. 2), у школа-
ма се не смије вршити дискриминација ученика при упису, 
учешћу у активностима школе или у било којој одлуци у вези 
са тим учеником, на основу тога што у школи, у усменом и 
писменом изражавању користи било који од језика конститу-
тивних народа (ст. 3), језик и култура националних мањина 
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у Републици поштоваће се и користити у школи у највећој 
могућој мјери, а у складу са Оквирном конвенцијом о зашти-
ти права националних мањина и законом којим се пропи-
сује заштита права припадника националних мањина (ст. 4), 
језик и култура националних мањина изучавају се у оквиру 
факултативне наставе (ст. 5). 

Члан 17 ‒ Савјет има укупно 15 чланова који се именују 
из реда академика, универзитетских наставника и сарадни-
ка, професора, наставника, учитеља, васпитача и стручних 
сарадника из области предшколског, основног и средњег вас-
питања и образовања (ст. 1), структура чланова Савјета, по 
правилу, одражава национални састав конститутивних наро-
да и осталих (ст. 2), приликом именовања Савјета обезбије-
диће се равноправна заступљеност полова, у складу са за-
коном (ст. 3), чланове Савјета бира Влада из реда кандидата 
које предложи министарство, а у складу са овим законом и 
прописима којима се регулише предшколско и средње вас-
питање и образовање (ст. 4), мандат чланова Савјета траје 
четири године (ст. 5), исто лице може бити изабрано за члана 
Савјета највише два пута (ст. 6), Савјет бира предсједника из 
реда својих чланова (ст. 7), најмање једном годишње Савјет, 
посредством министарства, Влади подноси извјештај о раду 
и о стању у области васпитања и образовања (ст. 8).

Члан 24 ‒ Министар рјешењем именује комисију која 
утврђује испуњеност услова за оснивање јавне или приватне 
школе (ст. 1), министар доноси правилник о саставу и начину 
рада комисије, условима у погледу простора, кадра, опреме 
и поступку за утврђивање испуњености услова за оснивање 
и престанак рада школе (ст. 2), комисија је дужна да сачини 
записник у којем констатује испуњеност услова за оснивање 
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школе (ст. 3), на основу овог записника комисије из става 3. 
овог члана министар рјешењем утврђује испуњеност услова 
за оснивање јавне или приватне школе (ст. 4), рјешење ми-
нистра из става 4. овог члана је коначно и против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути судски поступак 
пред надлежним судом (ст. 5). 

Члан 38 ‒ Наставни план и програм, на основу којег 
се остварује васпитно-образовни процес доноси министар 
на приједлог Завода (ст. 1), наставни план и програм за на-
ставни предмет вјеронаука доноси министар на приједлог 
надлежног органа одговарајуће цркве или вјерске заједнице 
(ст. 2), индивидуалне образовне програме на основу којих се 
остварује васпитно-образовни процес за даровите и тален-
товане ученике и ученике са сметњама у развоју предлаже 
стручни тим школе, а усваја наставничко вијеће (ст. 3).  

Члан 42 ‒ Уџбеници и наставна средства морају задо-
вољити научне, педагошке, психолошке, етичке, дидактич-
ко-методичке, језичке, естетске и техничке услове дефиниса-
не законским и подзаконским прописима којима се регулише 
ова област (ст. 1), поред услова наведених у ставу 1. овог 
члана, уџбеници и наставна средства морају бити урађени и 
усклађени са наставним програмом, те примјерени узрасту 
и потребама ученика (ст. 2), мишљење о испуњености ових 
услова из става 2. овог члана даје Завод (ст. 3), садржај уџ-
беника мора бити у сагласности са Уставом Републике Срп-
ске и међународним конвенцијама (ст. 4), уџбеник не смије 
да садржи рекламни садржај (ст. 5), уџбеник може бити 
објављен у штампаном и електронском облику (ст. 6). 



746

Члан 113 ‒ Директор расписује јавни конкурс за уп-
ражњено радно мјесто наставника, стручног сарадника, се-
кретара и рачуновође обавезно посредством Завода за за-
пошљавање Републике Српске (ст. 1), конкурс за упражње-
но радно мјесто расписује се на одређено или неодређено 
вријеме (ст. 2), приликом расписивања конкурса потребно 
је навести да ли се прима приправник или лице са радним 
искуством (ст. 3), у случају да се расписује конкурс за лица 
са радним искуством потребно је навести да право учешћа 
на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. овог закона 
(ст. 4), приликом расписивања конкурса потребно је навес-
ти да право учешћа имају и лица која су по прописима ва-
жећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове 
у погледу степена и врсте стручне спреме (ст. 5), конкурс за 
упражњено радно мјесто на неодређено вријеме расписује 
се у случају када постоји потреба за ангажовањем радника 
на најмање пола радног времена (ст. 6), конкурс за пријем 
радника на одређено вријеме може се расписати и за мање 
од ¼ радног времена (ст. 7), раднику запосленом на одређе-
но вријеме и неверификованом наставнику радни однос на 
одређено вријеме не може прерасти у радни однос на не-
одређено вријеме (ст. 8). 

Члан 115 ‒ Комисију за пријем радника именује дирек-
тор (ст. 1), комисија за пријем из става 1. овог члана дужна 
је да у року од осам дана од дана затварања конкурса сачини 
и предложи директору листу кандидата који испуњавају ус-
лове конкурса (ст. 2), директор је дужан да прими у радни 
однос првог кандидата са листе за избор кандидата (ст. 3), 
уколико кандидат који је први на листи не прихвати понуђе-
но радно мјесто, прима се у радни однос сљедећи кандидат 
са листе (ст. 4), министар доноси правилник о процедури 
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пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину 
бодовања кандидата, при чему се као обавезни морају де-
финисати сљедећи критеријуми: 1) вријеме проведено на 
евиденцији незапослених лица, коју води Завод за запошља-
вање, након стицања одговарајуће стручне спреме, 2) просјек 
оцјена током студирања, 3) резултати остварени на интервјуу 
и 4) радни стаж кандидата (ст. 5), у случају да пријављени 
кандидат није задовољан одлуком директора, може подније-
ти приговор Школском одбору у року од осам дана од дана 
пријема обавјештења (ст. 6), школски одбор провјерава наво-
де из приговора и законитост спровођења поступка избора и 
пријема кандидата и одлучује о приговору кандидата из ста-
ва 6. овог члана (ст. 7), одлука Школског одбора је коначна 
и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути 
судски поступак пред надлежним судом (ст. 8), ако се на кон-
курс не пријави наставник који испуњава услове из члана 
104. став 1. тачка 1) овог закона и уколико не постоји могућ-
ност ангажовања наставника запосленог у школи или на под-
ручју актива директора са непуном нормом, директор може 
на одређено вријеме примити лице без потребних услова у 
погледу нивоа и врсте образовања, односно неверификова-
ног наставника, а најдуже за једно полугодиште (ст. 9), вје-
роучитељи се примају у радни однос на основу овог закона 
и уз претходно прибављену сагласност надлежне цркве или 
вјерске заједнице (ст. 10), министар доноси упутство о анга-
жовању неверификованих лица на мјесто наставника (ст. 11). 

Члан 134 - Школски одбор је орган управљања у школи 
(ст. 1), Школски одбор има седам чланова које за јавне школе 
у име оснивача именује министарство и то: 1) два члана на 
приједлог радника школе из реда запослених, 2) два члана 
у име оснивача, 3) два члана из реда родитеља на приједлог 
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савјета родитеља школе и 4) један члан на приједлог једини-
це локалне самоуправе (ст. 2), састав Школског одбора, по 
правилу, треба да одражава националну структуру ученика, 
њихових родитеља, радника школе и јединице локалне са-
моуправе (ст. 3), мандат Школског одбора траје четири го-
дине (ст. 4), свим члановима Школског одбора престаје ман-
дат истеком рока од четири године од дана конституисања 
школског одбора (ст. 5), члан Школског одбора у мандату 
Школског одбора у једној школи не може бити биран за чла-
на Школског одбора у другој школи (ст. 6), по истеку манда-
та, члан Школског одбора може бити поново биран за члана 
Школског одбора (ст. 7), члан Школског одбора може бити 
лице са најмање средњом стручном спремом (ст. 8), одлу-
ке Школског одбора су правно ваљане ако се за њих изјасни 
већина од укупног броја чланова Школског одбора (ст. 9), 
чланови Школског одбора не могу бити лица која у школама 
обављају послове: 1) директора, 2) помоћника директора, 3) 
секретара и 4) рачуновође (ст. 10), предсједника и замјеника 
предсједника Школског одбора именује Школски одбор из 
реда својих чланова (ст. 11), чланове Школског одбора раз-
рјешава министарство у име оснивача на основу иницијативе 
овлашћених предлагача из става 2. овог члана, иницијативе 
других органа у школи или на основу инспекцијског нала-
за, ако се утврди да не испуњавају обавезе из овог закона 
(ст. 12), министар ће разрјешити дужности поједине чланове 
Школског одбора, предсједника или све чланове Школског 
одбора, ако: 1) доноси незаконите одлуке, 2) не доноси од-
луке у законском року, 3) неоправдано изостаје са сједница 
Школског одбора и  4) несавјесним радом онемогућава рад 
Школског одбора (ст. 13), у школи у којој се Школски одбор 
не састаје или због непостојања кворума не може да доно-
си одлуке, министар именује школски одбор за привремено 
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управљање до конституисања новог Школског одбора, а нај-
дуже на шест мјесеци (ст. 14), својство члана Школског од-
бора престаје истеком мандата, оставком или разрјешењем 
(ст. 15), уколико члан школског одбора буде разријешен 
дужности или му мандат престане по неком другом основу, 
именује се нови члан Школског одбора (ст. 16), да Школски 
одбор доноси пословник о раду којим се регулише консти-
туисање Школског одбора, избор предсједника и замјеника 
предсједника Школског одбора (ст. 17), рад члана Школског 
одбора је добровољан и не плаћа се (ст. 18), министар доно-
си правилник о раду и поступку избора и разрјешења члано-
ва Школског одбора (ст. 19). 

Члан 137 ‒ Директор руководи радом школе (ст. 1), 
за директора школе може да буде изабран наставник или 
стручни сарадник који: 1) има завршен први циклус студија 
у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS 
бодова или еквивалент, 2) има најмање пет година радног ис-
куства као стручни сарадник или наставник на предметима 
који се изучавају у основној школи након стицања дипло-
ме из тачке 1) овог става, 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом на безусловну казну затвора, против којег није 
покренут кривични поступак за дјела учињена против дос-
тојанства личности, морала, службене дужности, полног 
интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља 
над дјететом или малољетним лицем (ст. 2), Школски одбор 
расписује конкурс за избор директора три мјесеца прије ис-
тека мандата директора (ст. 3), на приједлог министра Влада 
именује за директора једног од кандидата са списка из члана 
136. тачка 8) овог закона (ст. 4), уколико министар не предло-
жи за директора ниједног кандидата са достављеног списка, 
о томе обавјештава Школски одбор, који доноси одлуку о 
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расписивању новог конкурса (ст. 5), у случају из става 5. овог 
члана Влада именује вршиоца дужности директора, до завр-
шетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже 
90 дана (ст. 6), да мандат директора траје четири године и 
почиње од дана ступања на дужност (ст. 7). 

У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом 
о основном васпитању и образовању дошло до повреде ви-
талног националног интереса бошњачког народа Вијеће је 
имало у виду да је: тач. 5. i 12. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, ут-
врђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 
остваривање и заштиту људских права и слобода и образо-
вање; чланом 7. став 1. Устава утврђено да су службени јези-
ци Републике Српске језик српског народа, језик бошњачког 
народа и језик хрватског народа, а службена писма су ћири-
лица и латиница; чланом 34. став 1. Устава утврђено да се 
грађанину гарантује слобода изражавања националне при-
падности и културе и право употребе свог језика и писма, 
као и члан 38. став 1. и 2. Устава према којем свако има право 
на школовање под једнаким условима, а основно школовање 
је обавезно и бесплатно. 

Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита витал-
них 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 кон-
ститутивних народа да буду адекватно заступљени у законо-
давним, извршним и правосудним органима власти, иден-
титет једног конститутивног народа, уставни амандмани, 
организација органа јавне власти, једнака права у процесу 
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доношења одлука, образовање, вјероисповијест, језик, њего-
вање културе, традиција 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 којима 
се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању на-
ционалних равноправности и заштити виталних национал-
них интереса конститутивних народа и владавини права. 

Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, кон-
статовало да је у Образложењу Одлукe о покретању поступ-
ка заштите виталног националног интереса бошњачког на-
рода наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра 
да садржај одредби чл. 11, 17, 24, 38, 42, 113, 115, 134. и 137. 
Закона о основном васпитању и образовању представља по-
вреду виталног националног интереса бошњачког народа у 
смислу члана 1. став 4, чланова 7, 34. и члана 70. Устава Ре-
публике Српске, који је допуњен Амандманом LXXVII али-
неја 6, те да су њима повријеђена људска права и основне 
слободе прописане Уставом. Наиме, како се истиче у овом 
образложењу, чланом 11. став 1. Закона о основном васпи-
тању и образовању је прописано да се настава у основном 
васпитању и образовању изводи на службеним језицима кон-
ститутивних народа, уз коришћење оба писма ‒ ћирилице и 
латинице, што је неприхватљиво за бошњачки народ, јер се 
на овај начин крше права Бошњака, као конститутивног на-
рода када је у питању назив језика којим се користи бошњач-
ки народ, тј. босански језик, да буде једнакоправан и једнако 
третиран у образовном систему, те промовисању културе, 
традиције и културног насљеђа, односно да овакво законско 
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рјешење не одражава идентитет бошњачког народа, па га тре-
ба допунити сагласно члану 7. Устава Републике Српске. У 
образложењу се даље 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 Репу-
блике Српске у дијелу који гласи: «језик бошњачког народа» 
у складу са Уставом Босне и Херцеговине, те да је истакнуто 
да је поменута уставна одредба неутрална и да садржи право 
сваког конститутивног народа и осталих грађана, па тако и 
конститутивног бошњачког народа, да језик којим говоре на-
зову именом којим желe, као и на Оквирни закон о основном 
и средњем образовању у Босни и Херцеговини («Службени 
гласник БиХ» број 18/03), те на Универзалну декларацију о 
људским правима (УН 1948), Међународни пакт о економ-
ским, социјалним и културним правима (1966), Конвенцију 
о правима дјетета (УН 1989), Конвенцију против дискрими-
нације у образовању (УНЕСКО 1960) и Европску конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода (1950). Поред 
тога, овај клуб наводи да се повреда виталног националног 
интереса бошњачког народа састоји и у томе што спорним 
одредбама Закона о основном васпитању и образовању, тј. 
чл. 17. и 134. није прецизирана заступљеност конститутив-
них народа и осталих, чланом 24. није прецизиран састав и 
именовање чланова комисије из реда свих конститутивних 
народа и осталих, чланом 38. није предвиђена национална 
група предмета, чланом 42. није регулисано питање језика 
и писма приликом израде уџбеника, док чл. 113, 115. и 137. 
није прецизирана национална структура наставника и руко-
водних радника запослених у школи, те да је због тога  тре-
бало ове одредбе допунити.   

 
Полазећи од наведених одредби Устава и Закона о 
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основном васпитању и образовању, те узимајући у обзир од-
говор Народне скупштина Републике Српске на рјешење о 
прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа 
у Вијећу народа Републике Српске, Вијеће је оцијенило да 
нормирањем као у оспореном Закону није повријеђен витал-
ни национални интерес бошњачког народа.

Приликом ове оцјене Вијеће је, прије свега, утврди-
ло да наводи из достављеног образложења Клуба делегата 
бошњачког народа не указују на повреду ниједног права из 
оквира заштите виталног националног интереса било којег 
конститутивног народа посебно, утврђених чланом 70. Уста-
ва, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав Републи-
ке Српске. Вијеће је, такође, утврдило да наводи о повреди 
виталног интереса бошњачког народа у чл. 11, 17, 24, 38, 42, 
113, 115, 134. и 137. Закона, суштински, изражавају бојазан 
подносиоца захтјева да би, будућом, нормативном активно-
шћу органа управе и установа, у оквиру њихове обавезе да 
регулишу и обезбиједе вршење дјелатности основног васпи-
тања и образовања, могло доћи до угрожавања права при-
падника бошњачког народа на образовање, вјероисповијест, 
језик, његовање културе, традиције и културног насљеђа. 
Вијеће је, надаље, утврдило да се предметним захтјевом не 
указује на конкретно законско прописивање које вријеђа ко-
лективна права бошњачког народа већ се истиче потреба до-
пуне законског текста у смислу прецизирања назива језика 
којим се служи бошњачки народ (члан 11), заступљености 
конститутивних народа и Осталих у савјетодавном тије-
лу за развој предшколског, основног и средњег васпитања 
и образовања и комисији која утврђује испуњеност услова 
за оснивање јавне или приватне школе чл. 17. и 24), нацио-
налне групе предмета (члан 38), употребе језика и писма у 
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изради уџбеника (члан 42), националне структуре наставни-
ка, стручних сарадника и руководних радника запослених 
у школи, школског одбора, као и услова за њихов избор и 
именовање (чл. 113, 115, 134. и 137). Дакле, у суштини под-
носилац захтјева изражава сумњу у погледу будуће примјене 
Закона о основном васпитању и образовању. У погледу ових 
навода Вијеће је утврдило да се предметне законске одредбе, 
али и закон у цјелини, не односи на припаднике ниједног 
конститутивног народа појединачно. Закон, наиме, не садр-
жи национални предзнак, већ се, независно од њихове на-
ционалне припадности, подједнако односи на сва лица која 
конкуришу за члана Савјета, Комисије, Школског одбора, 
радно мјесто наставника, стручног сарадника, руководног 
радника у школи, тако да се ове одредбе једнако односе на 
права Бошњака као и на права било којег другог народа. По-
ред наведеног, Вијеће је утврдило да се у конкретном слу-
чају не ради о обавезној пропорционалној заступљености 
у јавним институцијама у Републици Српској, будући да 
је Амандманом LXXXV на Устав Републике Српске, којим 
је допуњен члан 97. Устава, утврђено да су јавне институ-
ције: министарства у Влади Републике Српске, општински 
органи власти и окружни и општински судови у Републици 
Српској. У конкретном случају, по оцјени Вијећа, овакво 
законско прописивање не доводи у питање могућност свих 
лица да под једнаким условима реализују, односно уживају 
било које од права гарантованих Уставом Републике Срп-
ске, тако да се њиме не стварају услови за дискриминацију 
припадника ниједног конститутивног народа, нити осталих 
грађана. Вијеће је оцијенило да чињеница што одређени за-
кон не садржи нормативно рјешење у смислу захтјева Клуба 
делегата бошњачког народа не може бити предмет поступ-
ка заштите виталног националног интереса, нити доводи до 
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повреде виталног националног интереса ниједног конститу-
тивног народа, па тако ни  бошњачког народа. Вијеће може 
оцјењивати само постојеће одредбе Закона, у форми и садр-
жини у којој су прописане, а могућа друга законска рјешења, 
као и њихова будућа примјена се, са аспекта заштите витал-
ног националног интереса како га утврђује Устав Републике 
Српске, не могу разматрати. Предметни закон, а ни оспорене 
одредбе не садрже национални ни вјерски предзнак, нити 
омогућавају надлежним органима и установама различито 
поступање у нормативном регулисању начина и поступка 
остваривања права на образовање, употребу свог језика и 
писма гарантованих Уставом.  

        
Поред тога, позивање подносиоца захтјева на Ок-

вирни закон о основном и средњем образовању у Босни и 
Херцеговини («Службени гласник БиХ» број 18/03), Одлуку 
Уставног суда Босне и Херцеговине број У 7/15 од 26. маја 
2016. године, те поједине међународне документе којима су 
гарантована људска, економска, социјална и културна права, 
права дјетета, као и недискриминација у образовању, није од 
значаја за одлучивање у овом предмету, јер захтјев за зашти-
ту 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.

Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да оспорени 
Закон о основном васпитању и образовању не представља 
повреду виталног националног интереса ниједног конститу-
тивног народа, у конкретном случају бошњачког конститу-
тивног народа.  
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На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци 
ове одлуке. 

Ову одлуку Вијеће за заштиту виталног интереса до-
нијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Миленко Арапо-
вић, предсједник Уставног суда мр Џерард Селман и судије: 
Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
Душко Медић и Ирена Мојовић.

Број: УВ-5/17                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
25. април 2017. године                      Вијећа за заштиту  
                                                           виталног интереса 
                                              Уставног суда Републике Српске  
                                                          Миленко Араповић

 
 

С обзриом на то да предмет поступка зашти-
те виталног националног интереса било којег кон-
ститутивног народа не може бити чињеница што 
оспорени закон не садржи нормативно рјешење у 
смислу навода подносиоца захтјева, као што то не 
може бити нити њихова будућа примјена, већ да 
се може оцјењивати само форма и садржина по-
стојећих одредаба Закона, није дошло до повреде ви-
талног националног интереса.
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Рјешење
Број: УВ-6/17 oд 3. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 37/17

 На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске 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 3. априла 2017. го-
дине, д о н и ј е л о  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњач-
ког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђи-
вање повреде виталног националног интереса бошњачког 
народа у Закључку о усвајању Информације о Захтјеву за 
ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Бос-
не и Херцеговине против Србије и Црне Горе број: 02/1-
021-201/17, који је Народна скупштина Републике Српске 
изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године.

О б р а з л о ж е њ е

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске дос-
тавила је 27. марта 2017. године  Уставном суду Републике 
Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса акт број: 03.1/
I-126/17, којим се, сагласно захтјеву Клуба делегата бошњач-
ког народа, тражи  утврђивање повреде виталног нацио-
налног  интереса бошњачког народа у Закључку о усвајању 
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Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног 
суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и 
Црне Горе број: 02/1-021-201/17, који је Народна скупшти-
на Републике Српске изгласала на сједници одржаној 27. 
фебруара 2017. године. Уз наведени акт достављени су пре-
дметни закључак, Информација о Захтјеву за ревизију пресу-
де Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине 
против Србије и Црне Горе, Одлука о покретању поступка 
заштите виталног националног интереса бошњачког народа 
број: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. године, те Образложење 
ове одлуке број: 03.2-5-10/17-1 од 8. марта 2017. године. У 
акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна 
скупштина Републике Српске на Двадесет другој посебној 
сједници, одржаној 27. фебруара 2017. године, изгласала по-
менути 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: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. године 
одлучио да покрене процедуру заштите виталног национал-
ног интереса бошњачког народа сматрајући да је, између 
осталог, Закључком о усвајању Информације о Захтјеву за 
ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне 
и Херцеговине против Србије и Црне Горе број: 02/1-021-
201/17 повријеђен витални национални интерес 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 Републи-
ке Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да донесе 
одлуку да ли је овим актом повријеђен витални национални 
интерес бошњачког народа. 
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Поред наведеног, у прилогу акта број 03.1/I-126/17 од 
27. марта 2017. године предсједавајућа Вијећа народа доста-
вила је Суду и извод из стенограма са Двадесет друге посеб-
не сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 
27. фебруара 2017. године, извод из стенограма са Петнаес-
те сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 14. 
марта 2017. године (дио који се, између осталог, односи на 
разматрање одлуке о покретању поступка заштите виталног 
националног интереса бошњачког народа у погледу помену-
тог закључка), и извод из стенограма са Тринаесте сједнице 
Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине 
Републике Српске, одржане 24. марта 2017. године (у дијелу 
који се односи на усаглашавање ставова поводом оспореног 
закључка).

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 Срп-
ске, 7. марта 2017. године, једноглано, гласовима свих седам 
присутних делегата, донио Одлуку о покретању поступка 
заштите виталног националног интереса бошњачког народа 
у вези са Закључком о усвајању Информације о Захтјеву за 
ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Бос-
не и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-
021-201/17, који је Народна скупштина Републике Српске 
изгласала на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године. 
Поред тога, Вијеће овог суда утврдило је да се на Петнаес-
тој сједници Вијећа народа, одржаној 14. марта 2017. годи-
не о Одлуци Клуба делегата бошњачког народа од 7. мар-
та 2017. године, гласало по процедури за заштиту виталног 
интереса, али да није постигнута сагласност свих клубова у 
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Вијећу народа, као и да Заједничка комисија Вијећа народа 
и Народне скупштине на Тринаестој сједници, одржаној 24. 
марта 2017. године, није постигла сагласност поводом овог 
питања.

Закључак о усвајању Информације о Захтјеву за ре-
визију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне 
и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-021-
201/17 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 Српске усваја Информацију о Захтјеву 
за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби 
Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе (тачка 1).  
Наведено је и да овај закључак ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Српске“ (тачка 2).

Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, прије 
свега, размотрило правну природу предметног акта Народне 
скупштине Републике Српске, будући да ова чињеница, по 
оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зави-
си постојање процесних претпоставки за заснивање надлеж-
ности 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 полити-
ка извршавања закона, других прописа и општих аката које 



761

доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење 
те политике и утврђују обавезе Владе, министарства и по-
себних организација у спровођењу те политике, припремању 
закона и других аката.

Вијеће је оцијенило да из садржине оспореног закључ-
ка, као и питања које третира, произлази да се овим актом 
усваја одређена информација која се тиче Захтјева за реви-
зију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и 
Херцеговине против Србије и Црне Горе.  С обзиром на то да 
предметни закључак не садржи правну норму општег карак-
тера, нити на општи начин уређује односе, Вијеће је утврди-
ло да исти нема карактеристике правног акта, већ по својој 
природи представља радни акт Народне скупштине у вези 
са разматрањем Информације о Захтјеву за ревизију пресуде 
Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине 
против Србије и Црне Горе.  

Узимајући у обзир изложено, а  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 про-
писа 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 конститу-
тивних народа (став 2. тачка 1), Вијеће је утврдило да није у 
оквиру његове надлежности да оцјењује сагласност оспоре-
ног закључка са одредбама Устава о заштити виталних инте-
реса конститутивних народа, односно да нису испуњене про-
цесне претпоставке за оцјену основаности захтјева Клуба 
делегата бошњачког народа за утврђивање повреде виталног 
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националног интереса овог народа у оспореном закључку.   

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 
рјешења.

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног 
интереса у саставу: предсједавајући Вијећа Војин Бојанић, 
предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Ара-
повић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Ме-
дић и Ирена Мојовић.

Број: УВ-6/17                               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
3. април 2017. године                     Вијећа за заштиту  
                                                         виталног интереса 
                                           Уставног суда Републике Српске  
                                                             Војин Бојанић

Имајући у виду да оспорени акт не садржи нор-
ме које на општи начин уређују одређене односе, 
те релевантне одредбе Устава којим су прописане 
надлежности Уставног суда и Вијећа за заштиту 
виталног интереса, Вијеће није надлежно да разма-
тра предметни радни акт законодавног органа.
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Рјешење
Број: УВ-7/17 oд 3. априла 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 36/17

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске 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 3. априла 2017. го-
дине,  д о н и ј е л о  ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњач-
ког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђи-
вање повреде виталног националног интереса бошњачког 
народа у  Закључцима у вези Информације о Захтјеву за 
ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Бос-
не и Херцеговине против Србије и Црне Горе, које је На-
родна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 
одржаној 27. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-
202/17. 

О б р а з л о ж е њ е

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске дос-
тавила је 27. марта 2017. године  Уставном суду Републи-
ке Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљем 
тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-127/17, којим се, сагласно 
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захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђи-
вање повреде виталног националног интереса бошњачког 
народа у Закључцима у вези  Информације о Захтјеву за ре-
визију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне 
и Херцеговине против Србије и Црне Горе, које је Народна 
скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржа-
ној 27. фебруара 2017. године под бројем: 02/1-021-202/17. 
Уз наведени акт достављени су предметни закључци и Одлу-
ка о покретању поступка  заштите виталног националног ин-
тереса бошњачког народа број: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. 
године, те Образложење ове одлуке број: 03.2-5-10/17-1 од 
8. марта 2017. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа 
Републике Српске наводи се да је Народна скупштина Репу-
блике Српске на Двадесет другој посебној сједници одржа-
ној 27. фебруара 2017. године, изгласала оспорене закључке. 
Такође је наведено да је Клуб делегата бошњачког народа 
својим актом број: 03.2-5-10/17 од 7. марта 2017. године по-
кренуо процедуру за заштиту виталног националног инте-
реса бошњачког народа сматрајући да се овим закључцима 
угрожавају витални национални интереси бошњачког наро-
да. С обзиром на то да Вијеће Народа Републике Српске на 
Петнаестој редовној сједници одржаној 14. марта 2017. годи-
не, није постигло сагласност свих клубова у Вијећу народа 
на уложену Одлуку о покретању поступка заштите виталног 
националног интереса и да Заједничка комисија Народне 
скупштине и Вијећа народа, на Тринаестој сједници одржа-
ној 24. марта 2017. године, није усагласила текст оспорених 
закључака, предлажу да Вијеће за заштиту виталног инте-
реса Уставног суда Републике Српске одлучи да ли је овим 
актом повријеђен витални национални интерес бошњачког 
народа.   



765

У прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа Репу-
блике Српске, поред наведеног, достављени су и изводи из 
стенограма са: Двадесет друге посебне сједнице Народне 
скупштине Републике Српске, одржане 27. фебруара 2017. 
године; Петнаесте сједнице Вијећа народа Републике Срп-
ске, одржане 14. марта 2017. године, и Тринаесте сједнице 
Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске 
и Вијећа народа Републике Српске, одржане 24. марта 2017. 
године. 

На основу наведеног акта предсједавајуће Вијећа на-
рода Републике Српске као и приложене документације, 
Вијеће за заштиту виталног интереса је утврдило да је за 
захтјев за покретање поступка за заштиту виталног нацио-
налног интереса бошњачког народа у оспореним закључ-
цима гласало једногласно, седам присутних делегата Клуба 
Бошњака у Вијећу народа Републике Српске,  да се гласало  
по  процедури  за заштиту виталног интереса, али да пово-
дом овог питања није постигнута сагласност свих клубова 
конститутивних народа у Вијећу народа, као ни сагласност 
Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске 
и Вијећа народа Републике Српске.

Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у образ-
ложењу Одлуке о покретању заштите виталног национал-
ног интереса бошњачког народа, између осталог, наведено 
да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Народна 
скупштина оспореним закључцима повриједила витални на-
ционални интерес у смислу члана 70. став (5) алинеја 9. Уста-
ва Републике Српске, односно витални национални интерес 
бошњачког народа у смислу остваривања његовог права на 
истину и правду за жртве које је претрпио бошњачки народ 
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током агресије на Босну и Херцеговину. Оспореним закључ-
цима, како се наводи у образложењу, Народна скупштина 
Републике Српске подрива Дејтонски мировни споразум, 
угрожава уставноправни поредак Босне и Херцеговине те 
блокира институције и органе Босне и Херцеговине на путу 
еуроатланских интеграција и испуњавања циљева из рефор-
мске агенде. 

Закључке  у вези  Информације о Захтјеву за ревизију 
пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Хер-
цеговине против Србије и Црне Горе, Народна скупштина 
Републике Српске изгласала је на сједници одржаној 27. фе-
бруара 2017. године под бројем: 02/1-021-202/17, на основу 
члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те чла-
нова 182, 187. став 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 изражава своје ставове у вези 
Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног 
суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије 
и Црне Горе. У том смислу, Народна скупштина Републи-
ке Српске овим актима, поред осталог, одбацује и оштро 
осуђује одлуку бошњачког политичког руководства у Босни 
и Херцеговини да покрене ревизију пресуде пред Међуна-
родним судом правде у Хагу (тачка 1), сматра да овакав на-
чин доношења одлука, наводно у име Босне и Херцеговине, 
а без поштивања процедура предвиђених Дејтонским миров-
ним споразумом и без учешћа других конститутивних наро-
да у доношењу одлука у име Босне и Херцеговине, захтијева 
хитно и јасно реаговање међународне заједнице (тачка 2), 
сматра да се због наведеног дјеловања бошњачког политич-
ког руководства још једном потврдила неопходност да је за 
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одлуке од виталног интереса за Републику Српску и консти-
тутивног српског народа, које се доносе на нивоу заједнич-
ких институција Босне и Херцеговине потребно добити са-
гласност органа и институција Републике Српске (тачка 3),  
тражи од представника Републике Српске у заједничким ин-
ституцијама Босне и Херцеговине да искористе сва правна и 
политичка средства у циљу онемогућавања доношења било 
каквих одлука на нивоу заједничких органа и институција 
Босне и Херцеговине све док се не ријеше витална питања 
Републике Српске (тачка 4), апелује на све политичке актере 
у Републици Српској да о свим питањима од посебног зна-
чаја за Републику Српску покажу неопходно јединство, оз-
биљност и одговорност према Републици Српској (тачка 5), 
чврсто стоји на позицији одбране слова Дејтонског мировног 
споразума и права која Републици Српској по том споразуму 
припадају (тачка 6), указује на неопходност доношења ака-
та о Уставном суду Босне и Херцеговине (тачка 7), задужује 
Владу Републике Српске да у сарадњи са представницима Ре-
публике Српске на нивоу заједничких органа Босне и Херце-
говине припреме одговор Републике Српске на сва тренутна 
питања који ће бити упућен свим релевантим међународним 
институцијама (тачка 8), да одбацује праксу једностраног од-
лучивања и узурпације заједничких органа Босне и Херцего-
вине (тачка 9), да сматра да је члан Предсједништва Босне 
и Херцеговине Бакир Изетбеговић прекршио Устав Босне и 
Херцеговине (тачка 10), да тражи од институција на нивоу 
Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине да 
испуне све претходне мјере из писма намјере које су преду-
слов за реализацију реформске агенде на путу ка Европској 
унији (члан 11), да сматра да је на путу ка Европској унији 
неоправдано даље постојање високог представника за Босну 
и Херцеговину, и тражи укидање ове институције (члан 12), 
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те да ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику Републике   Српске» 
(тачка 13).

Вијеће за заштиту виталног интереса овог суда је, 
прије свега, размотрило правну природу предметних  закљу-
чака  Народне скупштине Републике Српске, будући да ова 
чињеница, по оцјени Вијећа, представља претходно питање 
од којег зависи постојање процесних претпоставки за засни-
вање надлежности Уставног суда, па тиме и Вијећа за зашти-
ту виталног интереса. 

Чланом 187. став 1. Пословника Народне скупштине 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број 31/11) прописано је да се закључком утврђује полити-
ка извршавања закона, других прописа и општих аката које 
доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење 
те политике и утврђују обавезе Владе, министарства и по-
себних организација у спровођењу те политике, припремању 
закона и других аката. 

У конкретном случају, из садржине предметних за-
кључака, као и питања која се њима  третирају произлази да 
ови закључци не садрже правне норме општег карактера, већ 
је ријеч о акту којим се изражава политички став Народне 
скупштине у погледу одређених питања политичке природе, 
односно у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде 
Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине 
против Србије и Црне Горе.

Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Ус-
тава Републике Српске, те Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 
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2. на Устав, којим су прописане надлежности Уставног суда 
Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса 
овог Суда, те чињеницу да оспорени  закључци немају ка-
рактер општег 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: предсједавајући Вијећа Амор Букић, 
предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Ара-
повић, Војин Бојанић,  Златко Куленовић, проф. др. Душко 
Медић и Ирена Мојовић.

Број: УВ-7/17                                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
3. април 2017. године                        Вијећа за заштиту  
                                                            виталног интереса 
                                               Уставног суда Републике Српске  
                                                                Амор Букић

Имајући у виду да оспорени акт не садржи нор-
ме које на општи начин уређују предметне односе, 
те релевантне одредбе Устава којим су прописане 
надлежности Уставног суда и Вијећа за заштиту 
виталног интереса, Вијеће није надлежно да разма-
тра предметни акт којим се изражавају политич-
ки ставови законодавног органа у погледу одређених 
питања политичке природе.
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Рјешење
Број: УВ-8/17 oд 4. децембра 2017. године

«Службени гласник Републике Српске» број 109/17

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на 
Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Срп-
ске 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 4. децембра 2017. 
године, д о н и ј е л о  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
  
Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњач-

ког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђи-
вање повреде виталног националног интереса бошњачког 
народа у вези са Резолуцијом о заштити уставног порет-
ка и проглашењу војне неутралности Републике Српске, 
који је Народна скупштина Републике Српске изгласала 
на Двадесет другој редовној сједници, одржаној 18. окто-
бра 2017. године, под бројем: 02/1-021-1094/17. 

 

О б р а з л о ж е њ е

Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске 
доставила је 27. новембра 2017. године Вијећу за зашти-
ту виталног интереса Уставног суда Републике Српске (у 
даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-370/17 од 27. новем-
бра 2017. године, којим се, на основу захтјева Клуба делега-
та бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 
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националног интереса бошњачког народа у Резолуцији о 
заштити уставног поретка и проглашењу војне неутрално-
сти Републике Српске, коју је Народна скупштина Републике 
Српске изгласала на Двадесет другој редовној сједници, одр-
жаној 18. октобра 2017. године, под бројем: 02/1-021-1094/17 
(у даљем тексту: Резолуција). Уз наведени акт достављена 
је Резолуција, Одлука о покретању поступка заштите витал-
ног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-
31/17, од 27. октобра 2017. године, као и Образложење ове 
одлуке број: 03.2-5-31/17-1, од 02. новембра 2017. године. У 
акту предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наво-
ди се да је Народна скупштина Републике Српске на Два-
десет другој редовној сједници одржаној 18. октобра 2017. 
године изгласала оспорену Резолуцију. Такође је наведено да 
је Клуб делегата бошњачког народа својим актом број: 03.2-
5-31/17, од 27. октобра 2017. године, покренуо процедуру за 
заштиту виталног националног интереса бошњачког наро-
да, сматрајући да се овом резолуцијом угрожавају витални 
национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то 
да Вијеће народа Републике Српске на Шеснаестој редовној 
сједници, одржаној 16. новембра 2017. године, није постигло 
сагласност свих клубова у Вијећу народа поводом Одлуке о 
покретању поступка заштите виталног националног интере-
са у вези са Резолуцијом и да Заједничка комисија Народне 
скупштине и Вијећа народа, на Четрнаестој сједници која је 
одржана 23. новембра 2017. године, није усагласила текст 
Резолуције, предлажу да Вијеће за заштиту виталног инте-
реса Уставног суда Републике Српске одлучи о прихватљи-
вости и о меритуму у вези са Резолуцијом, односно да ли је 
овом Резолуцијом повријеђен витални национални интерес 
бошњачког народа. 
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У прилогу акта пресједавајуће Вијећа народа Репу-
блике Српске, поред наведеног, достављени су и изводи из 
стенограма са Двадесет друге редовне сједнице Народне 
скупштине, са Шеснаесте редовне сједнице Вијећа народа 
Републике Српске и са Четрнаесте сједнице Заједничке ко-
мисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа на-
рода Републике Српске.

Вијеће је на основу наведеног акта и приложене доку-
ментације утврдило да је за захтјев за покретање поступка 
за утврђивање постојања виталног интереса конститутивног 
бошњачког народа, у вези са Резолуцијом, гласало свих осам 
делегата Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, 
да се гласало по принципу виталног интереса, али да пово-
дом овог питања није постигнута сагласност свих клубова 
конститутивних народа у Вијећу народа, као ни сагласност 
Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске 
и Вијећа народа Републике Српске. 

Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у Образло-
жењу Одлуке о покретању заштите виталног националног 
интереса бошњачког народа у вези са Резолуцијом, поред 
осталог, наведено: да Клуб делегата бошњачког народа сма-
тра да Народна скупштина Републике Српске, доносећи Ре-
золуцију, излази изван оквира својих уставних надлежности 
и преузима надлежност Предсједништва Босне и Херцегови-
не, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, чије су 
надлежности, између осталог и питања одбране, безбједно-
сти, као и приступање војним савезима; да се наведеним, по 
њиховом мишљењу, повређује витални национални интерес 
бошњачког народа у Републици Српској у смислу члана 70. 
став 6. алинеја 3.-уставни амандмани; да уставни амандмани, 



774

а конкретно амандман CVII, говори о престанку надлежнос-
ти ентитета по питању безбједности и војске, а да су те на-
длежности на нивоу државе Босне и Херцеговине; да Народ-
на скупштина, без уставног основа за доношење ове резолу-
ције, покушава преузети надлежност државе Босне и Херце-
говине и таквим ставом обавезати Владу и све друге органе 
и институције Републике Српске да преузму активности на 
реализацији политике садржане у тексту Резолуције, као и 
то да се овом резолуцијом, коју сматрају правно-политичким 
актом са, како је наведено, мноштвом правних недостата-
ка и произвољних тумачења, сви претходно донесени акти 
који се односе на пуноправно чланство у војним савезима 
стављају ван снаге, односно престају да важе. Поред наведе-
ног, истичу да је Резолуција усмјерена на рушење суверене 
државе Босне и Херцеговине, да повређује витални нацио-
нални интерес бошњачког народа и да су њене одредбе у 
директној супротности са уставним надлежностима, закони-
ма и правним актима институција Босне и Херцеговине. На 
основу наведеног, сматрају да је Резолуција неприхватљива 
за бошњачки народ, те да је у цијелости оспоравају због не-
могућности да се  амандманима поправити текст овог акта. 

Резолуција о заштити уставног поретка и проглашењу 
војне неутралности Републике Српске, коју је Народна 
скупштина Републике Српске изгласала на Двадесет другој 
редовној сједници одржаној 18. октобра 2017. године, под 
бројем: 02/1-021-1094/17, донесена је на основу члана 68. и 
70. Устава Републике Српске и чл. 182. и 184. Пословника 
Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 31/11 и 34/17). Овом резолуцијом 
се, поред осталог, констатује: да је Република Српска трај-
но опредијељена за поштовање уставног поретка Босне и 
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Херцеговине; да се Дејтонски споразум, који је дио међуна-
родног права, и његови анекси, као проведбени споразуми 
могу мијењати само уз споразуме страна, Републике Српске 
и Федерације Босне и Херцеговине; да је по Уставу Репу-
блика Српска јединствен и недјељив уставноправни енти-
тет у саставу Босне и Херцеговине, да самостално обавља 
уставне, законодавне, извршне и судске функције које нису 
изричито Анексом 4. Устава БиХ додијељене институција-
ма Босне и Херцеговине; да је територија Републике Српске 
јединствена, недјељива и неотуђива у складу са чланом 3. и 
Анексом 2. Дејтонског споразума и да је Република Српска 
опредијељена да сваки будући статус координише са Репу-
бликом Србијом као потписницом Дејтонског споразума, те 
да, у складу са тим, доноси одлуку о проглашењу војне не-
утралности Републике Српске у односу на постојеће војне 
савезе. Народна скупштина, такође овом резолуцијом, тражи 
да сви органи и институције Републике Српске проводе ову 
резолуцију, примјењујући уставне надлежности Републике, 
да сви представници из Републике Српске у заједничким 
институцијама Босне и Херцеговине, као и њени представ-
ници у међународним организацијама и форумима, поштују 
Резолуцију и да Влада и сви други органи и институције 
обавјештавају Народну скупштину о активностима које пре-
дузимају на спречавању покушаја кршења Дејтонског спора-
зума и Устава Републике, те да престају да важе претходно 
донесени акти Народне  скупштине Републике Српске који 
се односе на пуноправно чланство у војним савезима. 

Вијеће је, прије свега, разматрало правну природу Ре-
золуције, с обзиром на то да ова чињеница, по оцјени Вијећа, 
представља претходно питање од којег зависи постојање про-
цесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног 
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суда и Вијећа за заштиту виталног интереса, за одлучивање 
у конкретном предмету.

Чланом 184. Пословника Народне скупштине Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
31/11 и 34/17) прописано је да се резолуцијом указује на 
стање и проблеме у одређеној области друштвеног живота, 
утврђује политика коју треба спроводити у тој области и дају 
смјернице за спровођење те политике, односно предвиђају 
мјере за њено спровођење.

Имајући у виду наведено, Вијеће је утврдило да из 
садржаја Резолуције произлази да се овим актом изражава 
политички став Народне скупштине у погледу наведених пи-
тања, која такође спадају у питања  политичке природе. Наи-
ме, Вијеће је утврдило да се садржајем Резолуције потврђује 
да је Република Српска трајно опредијељена за поштовање 
уставног поретка Босне и Херцеговине и потврђује да је 
Дејтонски споразум дио међународног права и да се његови 
анекси и проведбени споразуми могу мијењати само уз спо-
разуме страна Републике Српске и Федерације БиХ и указује 
на политику коју треба да спроводе Влада Републике Српске 
и сви други органи и институције Републике Српске, пред-
ставници из Републике Српске и заједничких институција 
Босне и Херцеговине, као и представници Републике Срп-
ске у међународним организацијама и форумима, по питању 
заштите уставног поретка и проглашењу војне неутралности 
Републике Српске, примјењујући уставне надлежности Ре-
публике. С обзиром на то да се Резолуцијом утврђује поли-
тика коју треба спроводити у одређеној области и дају смјер-
нице за спровођење те политике, односно предвиђају мјере 
за њено спровођење, Вијеће је оцијенило да Резолуција ни 
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по садржини ни по форми нема карактер правног акта, о 
коме оно одлучује.     

У смислу члана 115. Устава, Вијеће је утврдило да раз-
матрање оспореног акта није у његовој надлежности.

 На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву 
овог рјешења.

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса до-
нијело је у саставу: предсједавајући Вијећа Златко Кулено-
вић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 
Араповић, Амор Букић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рај-
чевић и академик проф. др Снежана Савић. 

 
Број: УВ-8/17                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                                                   Вијећа за заштиту  
                                                               виталног интереса
4. децембар 2017. године       Уставног суда Републике Српске  
                                                               Златко Куленовић

С обзиром на то да се оспореним актом утврђује 
политика законодавног органа коју треба спрово-
дити у одређеној области и дају смјернице за спро-
вођење те политике, односно предвиђају мјере за 
њено спровођење, такав акт ни по садржини ни по 
форми нема карактер правног акта о чијој усагла-
шености са релевантним уставним нормама од-
лучује Вијеће. 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                             
                                                                 Број одлуке    страна

-ЗАКОНИ                

- Закон о раду („Службени гласник       У-8/16                     63
 Републике Српске“ број 1/16).               У-10/16                   21
                                                                   У-32/16                 105
                                                                   У-50/16                 229
                                                                                                              
- Закон о радним односима у државним 
 органима („Службени гласник Републике 
 Српске“ бр. 11/94, 6/97 и 96/03).           У-50/16                 229

- Закон о извршењу Буџета Републике Српске за
 2016. годину („Службени гласник Републике
 Српске“ број 110/15).                            У-50/16                  229

- Закон о службеницима и намјештеницима у
 органима јединице локалне самоуправе („Службени
 гласник Републике Српске“ број 97/16).                                          
                                                                  У-1/17                    715

- Закон о измјенама и допунама Закона о
 доприносима Републике Српске („Службени гласник
 Републике Српске“ број 103/15).                                                      
                                                                  У-18/16                  313
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- Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
 (“Службени гласник Републике Српске”                                          
бр. 134/11, 82/13 и 103/15). 
                                                                        У-12/16              31
                                                                        У-40/16              45
                                                                        У-121/16          685
                                                                                                           
- Закон о измјенама и допунама Закона
 о пензијском и инвалидском осигурању                                            
(„Службени гласник Републике Српске“ број 103/15).
                                                                       У-20/16               41
                                                                       У-51/16              411

- Закон о премјеру и катастру Републике Српске                          
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12 и 110/16).          
           У-13/16              79
           У-19/16              37

- Закон о уређењу простора и грађењу  
(„Службени гласник Републике Српске“  
број 40/13, 106/15 и 3/16).                           У-44/16             267
                                                                       У-84/16             517
                                                                       У-97/16             639
                                                                                                              
- Закон о грађевинском земљишту Републике Српске
 („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06).                   
          У-105/16           541

- Закон о прекршајима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске” бр. 34/06, 
1/09, 29/10 и 109/11).                                                                           
           У-37/16            129
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- Закон о прекршајима Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске” број 63/14).                     
                У-37/16       129

- Закон о социјалној заштити („Службени гласник
  Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16).                                            
                У-46/16        213

- Закон о измјенама и допунама Закона о
  социјалној заштити („Службени гласник 
 Републике Српске“ број 90/16).                      У-125/16      259

- Закон о адвокатури Републике Српске
 („Службени гласник Републике Српске“ број 80/15).                     
                У-35/16       189
                                                                            У-52/16        419
- Закон о Уставном суду Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“  
бр. 104/11 и 92/12).                                            У-50/16       229

- Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске
 (“Службени гласник Републике Српске” број 94/15).                                                                 
                                                                             У-6/16           53
                                                                             У-120/16     611
- Закон о платама запослених у јавним
 службама Републике Српске (“Службени
 гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16).                                                             
                                                     У-123/16    143
    
- Закон о државним службеницима
 (“Службени гласник Републике Српске” 
бр. 118/08, 117/11 и 37/12).                                 У-76/16     389
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- Закон о измјенама и допунама Закона
  о државним службеницима (“Службени 
 гласник Републике Српске” број 57/16).                                          
              У-76/16         389

- Закон о платама запослених у органима
 управе Републике Српске («Службени гласник
 Републике Српске» бр. 31/14, 33/14 и 116/16).                                 
              У-122/16       693

- Закон о платама запослених у Министарству
  унутрашњих послова Републике Српске («Службени 
 гласник Републике Српске» бр. 31/14, 116/16 и 62/17).                      
              У-124/16       703

- Закон о одржавању зграда («Службени гласник
 Републике Српске» број 101/11).                   У-48/16          135

- Закон о правима бораца, војних инвалида
  и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског
 рата Републике Српске („Службени гласник
 Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12).                                     
                                                                         У-21/16           165

- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ 
 бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89  и  „Службени гласник
 Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04).                                                                       
                                                                         У-59/16           343

- Закон о кривичном поступку Републике Српске
 (“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12 и 91/17).               
            У-88/16           479



785

- Закон о посредовању у запошљавању и правима
  за вријеме незапослености („Службени гласник
  Републике Српске“ бр. 30/10 и 102/12).                                              
                   У-73/16     457

- Закон о пореском поступку Републике Српске
 (“Службени гласник Републике Српске” 
 бр. 102/11, 108/11, 67/13 и 44/16).                       У-81/16   471

- Закон о измјенама и допунама Закона о управљању
 отпадом («Службени гласник Републике Српске»  
број 106/15).                                                         У-72/16     629

- ОДЛУКЕ

- Одлука о усвајању Буџета Републике
 Српске за 2016. годину („Службени гласник
 Републике Српске“ број 110/15).                                  
                   У-50/16    229

- Одлукa о изради плана парцелације за 
 ауто-пут Бања Лука‒Добој по скраћеном поступку
 („Службени гласник Републике Српске“ број 87/15).                         
      У-84/16     517

- Одлукa о усвајању Приједлога измјена и допуна
  Просторног плана Републике Српске до 2025. године
 (“Службени гласник Републике Српске” број 15/15).                         
      У-97/16     639
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- Одлукa о изради Зонинг плана подручја посебне 
 намјене «Ада» по скраћеном поступку
 (“Службени гласник Републике Српске”  
број 36/16).                          У-97/16     639

- Одлукa о усвајању Зонинг плана подручја посебне
  намјене «Ада» по скраћеном поступку (“Службени 
 гласник Републике Српске” број 113/16).                                          
      У-97/16     639

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС
КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА

 - Одлука о констатовању резултата републичког 
   референдума број: 02/1-021-122/17, коју је Народна
   скупштина Републике Српске изгласала на сједници
   одржаној 9. фебруара 2017. године.                                                
      УВ-1/17    723

 - Одлука о престанку мандата члановима 
   Републичке комисије за спровођење референдума, 
   коју је Народна скупштина Републике Српске 
   изгласала на сједници одржаној 9. фебруара 
   2017. године под бројем: 02/1-021-123/17.                                       
      УВ-2/17     733

- Закон о основном васпитању и образовању, 
   који је Народна скупштина Републике Српске
   изгласала на сједници одржаној 09. фебруара 2017.
   године, није повријеђен витални национални интерес
   бошњачког народа.                                           УВ-5/17    739
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- Захтјев Клуба делегата бошњачког народа 
у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање
 повреде виталног националног интереса бошњачког
 народа у Закључку о усвајању Информације о
 Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда
 правде по тужби Босне и Херцеговине против
 Србије и Црне Горе број: 02/1-021-201/17, 
који је Народна скупштина Републике Српске
изгласала на сједници одржаној  
27. фебруара 2017. године.                                УВ-6/17     757

- Захтјев Клуба делегата бошњачког народа
   у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање
   повреде виталног националног интереса бошњачког 
   народа у Закључцима у вези Информације о Захтјеву
   за ревизију пресуде Међународног суда правде по
   тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, 
   које је Народна скупштина Републике Српске изгласала
   на сједници одржаној 27. фебруара 2017. године
   под бројем: 02/1-021-202/17.                                                               
      УВ-7/17     763

- Захтјев Клуба делегата бошњачког народа у
  Вијећу народа Републике Српске за утврђивање
  повреде виталног националног интереса бошњачког 
  народа у вези са Резолуцијом о заштити уставног
  поретка и проглашењу војне неутралности Републике
  Српске, који је Народна скупштина Републике Српске
  изгласала на Двадесет другој редовној сједници, одржаној
 18. октобра 2017. године, под бројем: 02/1-021-1094/17.                   
      
      УВ-8/17     771
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- Статут Јавног предузећа шумарства 
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац
 број: 01/1-020-759/05 од 16. јуна 2005. године,
 који је донијела Влада Републике Српске у функцији                         
Скупштине ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д.
 Соколац.                                               У-34/15    147
                                                        

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ

- Наставни план и програм  за основно  
образовање  и васпитање  
(„Службени гласник Републике Српске“ број 74/14)                          
      У-89/14     307

- Правилник о изради и доношењу докумената
 просторног уређења по скраћеном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 69/13).                        
      У-84/16     517

- Правилник о условима за издавање и 
одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 70/13 и 24/15).                                    
      У-44/16     267

- Одлука о коефицијентима за обрачун накнаде
 за оптерећивање животне средине амбалажним 
 отпадом и циљевима управљања амбалажом и амбалажним
 отпадом за 2015. и 2016. годину (“Службени гласник 
 Републике Српске” број 6/16).                           У-72/16     629
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- Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном
 енергијом (“Службени гласник Републике Српске”
 бр. 85/08, 79/10, 67/12 и 90/12 ‒ пречишћени текст).                       
      У-55/16     245

- Упутствo о начину обрачуна накнаде
 трошкова превоза запослених у органима управе 
 Републике Српске (“Службени гласник
 Републике Српске” број 78/16).                                                            
      У-104/16   665

- Упутствo о начину обрачуна накнаде
  трошкова превоза запослених у установама
  образовања и културе Републике Српске (“Службени
  гласник Републике Српске” број 83/16).                                               
      У-108/16   675

- Упутстvo о начину обрачуна накнаде трошкова
  превоза запослених у институцијама правосуђа 
 Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске” број 72/16).                                                              
      У-109/16   557

- Упутствo о спровођењу надзора над радом 
 пословних субјеката који пружају услуге у 
 области ревизије и рачуноводства („Службени
  гласник Републике Српске“ број 102/16).                                          
      У-120/16    611
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ОПШТИНА – ГРАД

- Правилник о унутрашњој организацији послова и 
  систематизацији радних мјеста Градске управе  
  Града  Бања Лука („Службени гласник Града
  Бања Лука“ број 36/16).                                                                       
      У-102/16   505

- Правилник о унутрашњој организацији послова и
  систематизацији радних мјеста Градске управе  
  Града  Бања Лука („Службени гласник
  Града Бања Лука“ број 37А/14).                                                        
      У-102/16   505

- Правилник о измјенама и допунама Правилника
  о унутрашњој организацији послова и 
  систематизацији радних мјеста Градске управе
  Града Бања Лука („Службени гласник Града
  Бања Лука“ број 26А/16).                                                                  
      У-102/16   505

- Правилник о условима остваривања новчаних
 подстицаја за развој пољопривреде и других
 привредних дјелатности (“Службени билтен 
Општине Угљевик” број 8/16).                                                               
      У-106/16   549

- Правилник о организацији рада и систематизацији
 радних мјеста у Ауто-мото друштву
„Козарска Дубица“ број: 01-45/15 од 26. фебруара 
2015. године.                                                                                          
       У-28/16    321
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- Правилник о јединственим правилима и процедури
 запошљавања и попуњавања упражњених
 радних мјеста у Административној служби
 општине Невесиње
(“Службени гласник општине Невесиње” број 5/06)                       
      У- 78/16    379
                                                                    

- Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник
 Општине Градишка” бр. 6/00 и 6/07).                                                
      У-57/15     153

- Одлука о утврђивању цијена воде, канализације  
и таксе  за прикључак Надзорног одбора К.П. „Водовод” 
а.д. Градишка  број 0.10-929 од 20. новембра 2009. године.                                      
      У-57/15     153

- Одлука о утврђивању цијена воде и канализације
 Надзорног одбора К.П. „Водовод” а.д. Градишка 
 број 0.10- 452/11 од 19. априла 2011. године.                                  
      У-57/15     153

- Одлука о накнади за паркирање због недостајућег
 броја паркинг мјеста („Службени гласник
 Општине Бијељина” број 29/08).                                                        
      У-11/16       73

- Одлука о производњи и испоруци топлотне енергије
 („Службени гласник Општине Градишка“ број 8/13).                    
      У-27/16       89
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- Одлука о измјени и допуни Правилника о организацији 
рада и систематизацији радних мјеста у Ауто-мото 
друштву „Козарска Дубица“ број:01-288/14 од 16. октобра 
2014. године, која је заведена под бројем: 01-44/15 од 25. 
фебруара 2015. године                                                               
      У-28/16     321

- Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог 
 плана дијела посебног подручја “Јахорина”
 (“Службене новине Града Источно 
 Сарајево” број 11/15).                                                                             
      У-53/16     329

- Одлука о висини накнаде за трошкове уређења
 градског грађевинског земљишта број: 01-022-5/16
 (“Службени гласник Града Бијељина“ број 3/16)                               
      У-116/16   577

- Одлука о висини накнаде за трошкове уређења
 градског грађевинског земљишта број: 01-022-33/17
 (“Службени гласник Града Бијељина” број 5/17).                                
      У-116/16   577

- Одлука о доношењу Регулационог плана 
за уређење обале Врбаса у Бањој Луци (“Службени
 гласник Града Бања Лука” број 14/10).                                                 
      У-97/16     639

- Одлука о одређивању паушалног износа
  боравишне таксе за угоститеље који пружај
  у услуге смјештаја у кући за одмор, апартман
  у и соби за изнајмљивање за сваки кревет (лежај)
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  на годишњем нивоу (“Службени гласник
  Града Требиња” број 3/16).                                                                 
      У-63/16     351

- Одлука о измјени дијела Регулационог плана 
 «Засад поље» у Требињу («Службени гласник Града
  Требиње» број 7/16).                                                                           
      У-114/16   177

- Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог 
  плана за простор дефинисан улицама: 
  Вука Караџића, I крајишког корпуса, 
  Милана Радмана, Др Младена Стојановића и 
  Краља Петра I Карађорђевића број 07-013-11/16
  од 29. јануара 2016. године («Службени гласник
  Града Бања Лука» број 3/16).                                                              
      У-47/16     219

- Одлука  о усвајању Регулационог плана 
«Златиште-Брус» и члан 98. Измјене Одлуке
 о уређењу простора и грађевинском земљишту
 («Службене новине Града Источно Сарајево» број 17/14).              
      У-58/16     439

- Одлука о задужењу Општине Угљевик («Службени
 билтен општине Угљевик» број 5/16).                                              
      У-110/16    255
 
- Одлука о измјени Статута Града Требињa 
 број 09-013-69/16 од 25. марта 2016. године
 (“Службени гласник града Требињa” број 3/16).                               
               У-62/16        289             
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 - Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама 
 број 09-013-73/16 од 25. марта 2016. године
 (“Службени гласник Града Требиња” број 3/16).                              
      У-66/16     293

- Одлука о доношењу измјене Урбанистичког
 пројекта градског дијела града
 Угљевика број: 01-363-34/12 
(«Службени билтен Општине Угљевик», број 6/12).                         
      У-95/16     405

- Рјешење број: 02-022-164/13 од 31. децембра 2013. године            
(„Службени гласник Општине Градишка“ број 1/14).  
      У-27/16       89

- Рјешењe о разрјешењу Надзорног одбора
   ЈП «Радија Костајница» Костајница број: 
   01-022-71/15“.                 У-1/16         15

- Рјешењe о именовању привременог Надзорног 
  одбора Комуналног предузећа «Комунално»  
  АД Костајница број: 01-022-73/15.                                                      
      У-1/16         15

- Општи услови за испоруку топлотне енергије 
(Службени гласник Општине Градишка“ број 1/14).                         
      У-27/16       89

- Цјеновник услуге гријања са тарифним моделима
  број: 265-1/12/2013 од 31. децембра 2013. године
 („Службени гласник Општине Градишка“ број 1/14).                      
      У-27/16       89
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АКТИ ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА

- Статут Адвокатске коморе Републике Српске                                
(„Службени гласник Републике Српске“ број 34/16).                          
      У-52/16     419
      У-74/16     357

- Кодекс етике адвоката Адвокатске коморе Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 34/16).               
      У-52/16     419

- Програм обуке и стручног усавршавања лица 
 која врше енергетски преглед зграда
 број: 02/1-15.2/15  („Службени гласник  
 Републике Српске“ број 86/15).                                                            
      У-44/16     267

- Правилник о допунама Правилника о пословању
 берзанских посредника („Службени гласник
 Републике Српске“ број 32/16).                                                             
      У-101/16   657

- Одлука о начину обрачуна, висини годишње 
чланарине, роковима и начину уплате („Службени
 гласник Републике Српске“ број 15/16).                                              
      У-70/16     297

- Статут Универзитета у Бањој Луци 
 број: 02/04-3.927-15/12 од 12. априла 2012. године.                             
      У-90/16     485
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- Правилника о измјенама и допунама Правилника
 о начину остваривања надзора у области девизног
 и спољнотрговинског пословања (“Службени гласник
 Републике Српске“ број 95/07).                                                         
      У-111/16    565

- Правилник о начину оснивања и одржавања катастра
 непокретности Републике Српске („Службени
 гласник Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15).                          
      У-68/16     445
 
- Правилник о начину оснивања и одржавања катастра 
непокретности Републике Српске (“Службени гласник
 Републике Српске” бр. 11/14, 25/14 и 31/15).                                      
      У-118/16   593

РАДНИ ОДНОСИ 

- Правилник о платама запослених у Центру 
 за социјални рад Приједор број: 01-023-2_/08
 од 23. априла 2008. године са чланом 33. став 1.
 тачка б Општег колективног уговора  
 Републике Српске („Службени гласник  
 Републике Српске“ брoj 40/10).           У-33/16     173

- Посебни колективни уговор за запослене
  у области здравства (“Службени гласник
  Републике Српске” бр. 72/16 и 111/16).                                              
      У-86/16     397
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- Посебни колективни уговор за запослене у 
  области унутрашњих послова Републике Српске
  („Службени гласник Републике Српске“ број 66/16)
  („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16).                           
      У-94/16     495

- Посебни колективни уговор за запослене у 
 области здравства (“Службени гласник Републике
 Српске” број 72/16 и 111/16).                                                              
      У-91/16     531

 - Посебни колективни уговор за запослене у
  области унутрашњих послова Републике Српске
  («Службени гласник Републике Српске» број 66/16).                      
      У-124/16   703

СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

- Сукоб надлежности између Основног суда у
 Добоју и Одбора државне управе за жалбе у Бањој Луци.               
      У-10/17     301




