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НАПОМЕНЕ 

 
Билтен Уставног суда Републике Српске је службено гласило које се редовно публикује 

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

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

пракса овога Суда.  

 Садржину Билтена број 23 опредијелио је, као и до сада, рад и одлуке Уставног 

суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда које су 

донесене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године. Овај Билтен, дакле, из 

практичних разлога не представља компилацију свих одлука које је Уставни суд 

Републике Српске донио у наведеном периоду. У складу са досадашњом праксом, он 

садржи само оне одлуке које, због своје специфичности, указују на ставове и принципе 

којима се Уставни суд руководи у своме одлучивању.  

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

које је Уставни суд имао у раду у току 2018. године односио на оцјењивање уставности 

и законитости општенормативних аката којима су регулисани односи из готово свих 

области друштвеног живота у Републици Српској, а посебно из пензијског и 

инвалидског осигурања, борачко-инвалидске заштите, радних односа, образовања, 

урбанистичког планирања и уређења простора, имовинско-правних односа, комуналних 

услуга итд. 

 У некој мјери редуцирану активност у претходној години у односу на претходне 

имало је и Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, које 

је, у складу са својим уставним надлежностима, одлучивало о захтјевима овлашћених 

подносилаца о заштити виталних националних интереса конститутивних народа у 

Републици Српској који су дефинисани Амандманом LXXVII на Устав Републике 

Српске.  

 Публиковањем одговарајућих одлука донесених у наведеном календарском 

раздобљу, Уставни суд, поред извршавања обавезе да свој рад учини доступним 

јавности, на овај начин жели да укаже и на основне проблеме нормативног регулисања 

друштвених односа са аспекта заштите уставности и законитости, али и да допринесе 

успјешној изградњи и унапређивању правног поретка, јачању владавине права, као и да 

потврди исправност утврђених рјешења и принципа у општим актима правног поретка 

Републике Српске.  

 

 

 

У Бањој Луци, мај 2019. године 
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Одлука 

Број: У-3/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

 

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 31. јануара 2018. године, д о н и о  је 

 

 

   

О Д Л У К У 

  

Утврђује се да члан 20. став 3. Правилника о начину оснивања и одржавања 

катастра непокретности Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 11/14, 25/14 и 31/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      

Нада Милић и Урош Ђурић из Градачца и Бранислав Ђурић из Модриче дали су 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 20. став 3. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 11/14, 25/14 и 31/15), који је донио в. д. директора Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове. У иницијативи се наводи да оспорена одредба 

овог правилника није у сагласности са чланом 80. ст. 1, 2. и 4. Закона о стварним 

правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08 и 60/15), којим је 

прописано да на заједничким дијеловима непокретности етажни власници имају право 

сусвојине. Наиме, оспореном нормом предметног правилника се на заједничким 

дијеловима непокретности налаже упис права заједничке својине у корист етажних 

власника, што је, како се истиче у иницијативи, супротно наведеним одредбама Закона 

о стварним правима, који уређује сва темељна питања која се односе на право својине 

на непокретностима. Како је доносилац предметног правилника на другачији начин 

регулисао материју која је уређена законом, оспореним прописивањем је, по мишљењу 

давалаца иницијативе, изашао из својих законских и уставних оквира и нарушио начело 

уставности и законитости из члана 108. Устава Републике Српске. 

 

У одговору који је на инцијативу доставила Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове наводи се да је суштина уписа заједничке својине на 

посебним дијеловима објекта садржана у једнаком обиму права и обавеза свих етажних 

власника на заједничким дијеловима објекта. Указује се на члан 4. Закона о одржавању 

зграда ("Службени гласник Републике Српске" број 101/11) којим је прописано да су 

заједнички дијелови и уређаји зграде недјељива и неподијељена имовина етажних 

власника која представља основ сувласничке заједнице са једнаким обимом права и 

обавеза у складу са законом и њиховим међусобним уговором, те да је заједничка 

својина у зависном односу према засебној етажној својини и неодвојива је од ње. У 
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погледу члана 80. Закона о стварним правима на који се позивају иницијатори, 

доносилац оспореног правилника износи став да, иако овом законском одредбом јесте 

прописано да етажни власници имају право сусвојине на заједничким дијеловима 

објекта, то право може да постоји тек када престане режим заједничке својине, односно 

након диобе заједничке својине и утврђивања идеалног дијела сусвојине сваког 

носиоца етажног права својине.     

 

Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 11/14, 25/14 и 31/15) донесен је на 

основу члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 6/12) и члана 89. став 2. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). 

Оспореним чланом 20. став 3. овог акта прописано је да се у Б1 листу за објекте у 

етажној својини у простор за упис података у први хоризонтални ред уписује "носиоци 

права заједничке својине" са правом заједничке својине на заједничким дијеловима 

објекта уписаних у подулошку број 1.   

 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 20. став 3. 

Правилника о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике 

Српске, Суд је имао у виду да према одредбама тачака 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, коришћење простора и политику и мјере за усмјеравање развоја, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. На основу наведених уставних 

овлашћења, Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 6/12 и 110/16) уређени су управни и стручни послови који се 

односе на премјер Републике Српске, катастар непокретности, као јавни регистар о 

непокретностима и стварним правима на њима, затим катастар водова, основне 

геодетске радове, адресни регистар, топографско-географску дјелатност, 

Геоинформациони систем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове 

Републике Српске и друга питања од значаја за уређење ове области. Тако је, између 

осталог, овим законом прописано 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), да се за рјешавање појединих питања уписа стварних права 

која нису уређена овим законом примјењују одредбе закона којим се уређују својина и 

друга стварна права (члан 7), да се уписом у катастар непокретности стичу, преносе 

ограничавају и престају права на непокретностима, осим ако законом није другачије 

одређено (члан 54. став 1), да се из базе података катастра непокретности издаје лист 

непокретности у прописаном облику и садржају за непокретност и имаоца права (члан 

70. став 1), да се на непокретностима уписују, између осталог, право својине (члан 93. 

став 1. тачка а)), да се право сусвојине уписује у корист ималаца права по одређеним 

удјелима у односу на цјелину непокретности, а да се право заједничке својине на 

непокретностима уписује на име свих ималаца права својине када удио у исправи за 

упис није одређен (члан 93. ст. 3. и 4), да се права на непокретностима из члана 93. овог 

закона  успостављају на начин и у поступку регулисаним овим законом.  

 

 Уређујући питање доношења подзаконских аката за провођење овог закона, 

законодавац је дао овлашћење директору Републичке управе за геодетске и имовинско-
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правне послове да прописује техничке нормативе, методе и начин рада код оснивања, 

обнове и одржавања катастра непокрености и других катастарских евиденција о 

непокретностима (члан 179. тачка ж)), који је и означен као правни основ за доношење 

оспореног правилника.  

 

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

Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 

58/09 и 60/15), којима је уређено стицање, коришћење, располагање, заштита и 

престанак права својине, других стварних права и државине. Између осталог, овим 

законом је прописано да сусвојина постоји када два или више лица (сувласници) имају 

право својине на истој ствари, сваки према свом удјелу сразмјерно цјелини (члан 35. 

став 1), да заједничка својина представља својину два или више лица (заједничари) на 

истој ствари чији удјели нису одређени, али су одредиви (члан 43. став 1), да својина на 

посебном дијелу непокретности (етажна својина) произлази и остаје неодвојиво 

повезана са одговарајућим сувласничким дијелом непокретности на којем је 

успостављена, те се може само заједно са њим пренијети или оптеретити (члан 80. став 

1), те да својина одређеног посебног дијела непокретности овлашћује етажног власника 

да тај посебни дио непокретности искључиво користи и располаже њим, а на 

заједничким дијеловима непокретности има право сусвојине (члан 80. став 2).     

  

 Приликом разматрања оспорених одредаба Суд је такође имао у виду да је 

чланом 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) прописано да органи управе 

доносе правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе, те да према члану 89. став 2. истог закона, директор 

самосталне управе доноси прописе из њеног дјелокруга уз сагласност Владе. 

 

На основу наведених законских одредаба Суд је оцијенио да је директор 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове био овлашћен да донесе 

оспорени правилник којим су, с циљем провођења Закона о катастру и премјеру 

Републике Српске, разрађене одредбе овог закона које се односе на начин и методе 

оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности. Овим правилником је 

прописано да се привремени лист непокретности састоји, између осталог, од Б1 листа 

привременог листа непокретности, у који се уписују подаци о носиоцу права на 

објектима и посебним дијеловима објекта (члан 9. тачка г), да заједничке дијелове 

објекта, као посебну исказну јединицу, чине све просторије које служе објекту као 

цјелини, а то су: стубишта, лифтови, подруми, тавани, склоништа, просторије за прање 

и сушење рубља, простор за одлагање отпада и слчно (члан 16. став 5), те да се образац  

привременог листа непокретности налази у Прилогу број 1, који чини саставни дио 

овог правилника (члан 3. став 4).   

 

Прописујући садржај Б1 листа привременог листа непокретности за објекте у 

етажној својини, оспореним чланом 20. став 3. предметног правилника је одређен упис 

права заједничке својине на заједничким дијеловима објекта.  

 

Оваквим нормирањем је, по оцјени Суда, доносилац овог акта изашао изван 

својих законских и уставних оквира, јер је неовлашћено регулисао материју која је у 

надлежности законодавца, те је супротно релевентој законској норми, на другачији 

начин уредио својински режим на заједничким дијеловима објеката. Наиме, уређивање 

свих сегмената права својине, па тако и регулисање режима својине на заједничким 
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дијеловима објеката је, према Уставу Републике Српске, у искључивој надлежности 

законодавца, јер, како је то напријед већ истакнуто, Република уређује и обезбјеђује, 

својинске односе. Дакле, сва темељна, статусна питања својине ‒ садржај, стицање, 

ограничења, заштита и престанак права својине, као и других стварних права на 

некретнинама, представљају законску материју. Стога је и питање својинских права 

етажних власника на заједничким дијеловима зграде регулисано Законом о стварним 

правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), 

који, као системски закон у овој области, на свеобухватан начин уређује сва стварна 

права на непокретностима, па тако и питање својине. Како је већ наведено, одредбом 

члана 80. став 2. овог закона прописано да етажни власници на заједничким дијеловима 

зграде имају право сусвојине. Из ове законске норме, дакле, произлази да, истовремено 

са стицањем права етажне својине на посебном дијелу зграде, етажни власник постаје и 

носилац права сусвојине на заједничким дијеловима тог објекта.  

 

Доносилац предметног правилника у одговору на иницијативу неосновано се 

позива на одредбу члана 4. став 1. Закона о одржавању зграда, налазећи у овој норми 

упориште за прописивање из члана 20. став 3. оспореног акта. Наиме, по оцјени Суда, 

релевантан пропис за уређивање свих темељних својинскоправних питања на 

непокретностима је Закон о стварним правима, тако да, у конкретном случају, оспорени 

правилник, као подзаконски акт техничко-проведбеног карактера који разрађује питања 

начина оснивања и одржавања катастра непокретности, приликом регулисања садржаја 

стварних права уписаних у привремени лист непокретности мора слиједити релевантне 

одредбе овог закона. У том смислу је и одредбом члана 7. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске прописано да се за рјешавање појединих питања уписа стварних 

права која нису уређена овим законом, примјењују одредбе закона који се уређују 

својина и друга стварна права. С друге стране, Законом о одржавању зграда, који је 

донесен са циљем заштите и очувања стамбеног фонда, уређено је извођење радова 

редовног и инвестиционог одржавања станова, пословних просторија, гаража и 

заједничких дијелова зграде, као и управљање, финансирање и организовање послова 

одржавања. Према томе, одредбе овог закона су у функцији ефикасног одржавања и 

управљања зградама, те суштински не задиру у питања својинског режима на овим 

непокретностима, тако да, по оцјени Суда, не могу представљати основ за подзаконско 

регулисање уписа стварних права етажних власника у катастар непокретности.    

 

Поред тога, одредба члана 179. тачка ж) Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске, на коју се у преамбули позива доносилац предметног правилника, не даје 

овлашћење директору ове републичке управе за регулисање питања својине, већ да, са 

циљем провођења овог закона, пропише техничке нормативе, методе и начин рада код 

оснивања, обнове и одржавања катастра непокрености и других катастарских 

евиденција о непокретностима.   

 

Сагласно наведеном, Суд је утврдио да Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове Републике Српскене није могла подзаконким актом, 

супротно Закону о стварним правима, одредити упис права заједничке својине етажних 

власника на заједничким дијеловима зграде, чиме је дошло до повреде гаранција 

уставности и законитости из члана 108. Устава, као и начела подјеле власти из члана 

69. Устава. 

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 
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основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорене норме члана 20. став 3. Правилника о начину оснивања и 

одржавања катастра непокретности Републике Српске одлучио без доношења рјешења 

о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

  

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-3/17                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

  

 

 

 

Када се подзаконским актом, супротно релевантном закону, одреди упис 

права етажних власника на заједничким дијеловима зграде, такво нормирање 

доводи до повреде уставних гаранција уставности и законитости и начела подјеле 

власти. 
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Рјешење 

Број: У-4/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. јануара 2018. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 230. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14). 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Булатовић и Вања Савићевић из Бање Луке, и Радислав Нишавић из Пала дали 

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

поступка за оцјењивање уставности члана 230. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/14). Из садржине иницијатива произлази да 

даваоци иницијативе оспоравају уставност наведене законске одредбе у односу на члан 5. 

став 1. алинеја 4. и чл. 10, 16, 50. и 54. Устава Републике Српске. У образложењу наведеног, 

након цитирања оспорене одредбе Закона, наводи се: да оспорено прописивање кажњеном 

лицу ограничава основна људска права гарантована Уставом и Европском конвенцијом о 

заштити људских права и основних слобода, тј. право на рад, право на имовину и право на 

слободно предузетништво; да ова ограничења нису неопходна у демократском друштву, јер 

постоје друга ефективна средства за наплату новчане казне и трошкова одређених поводом 

прекршаја; да оваквим прописивањем није постигнута пропорционалност између 

легитимног циља, тј. заштите општег и финансијског интереса и остваривања основних 

права кажњеног лица гарантованих Уставом и поменутом конвенцијом. Због тога, се 

предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.      

 

Суд је на сједници одржаној 22. фебруара и 27. септембра 2017. године, сагласно 

члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен 

поступак, припајајући иницијативе број У-12/17 и У-76/17 првоприспјелој иницијативи      

У-4/17.   

                                                           

 Оспореним чланом 230. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 63/14 и 110/16) прописано је да суд, односно надлежни 

орган док се не плате све новчане казне и трошкови који су евидентирани у Регистру неће 

дозволити кажњеном: 1) регистрацију или продужење важења регистрације моторног 

возила, 2) промјену власника моторног возила, 3) издавање или продужење важења возачке 

дозволе, 4) учествовање на јавном тендеру, 5) регистрацију, односно било коју промјену 

регистрације правног лица или регистрацију, односно било коју промјену регистрације 

предузетничке дјелатности, за учињени прекршај из области економског и финансијског 

пословања и 6) издавање дозволе за набавку, држање и ношење оружја.   
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Разматрајући наводе иницијативе Уставни суд је констатовао да на сједници овог 

суда одржаној 29. априла 2015. године, приликом одлучивања у предмету број У-14/14, није 

прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности чл. 148, 149, 187, 188, 229. и 230. Закона 

о прекршајима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/14), јер је 

утврдио да су ове законске одредбе у сагласности са Уставом Републике Српске. Ова 

одлука Суда објављена је у "Службеном гласнику Републике Српске" број 36/15.  

 

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 дату иницијативу, јер је већ одлучивао о истој ствари.   

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 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-4/17                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости општег акта у случају када је својом 

ранијом одлуком већ одлучио о истој уставноправној ствари. 
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Одлука 

Број: У-7/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

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

члана. 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. јануара 2018. 

године,  д о н и о  ј е  

 

О Д Л У К У 

 

  Утврђује се да Правилник о платама запослених у Административној 

служби Општине Брод (“Службени гласник Општине Брод” бр. 11-12/12 и 12/16) и 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама запослених у 

општинској управи Општине Брод (“Службени гласник Општине Брод” број 14/16) 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” број 97/16). 

           

О б р а з л о ж е њ е 

 

Синдикална организација Општине Брод, заступана по Илији Лазићу, 

предсједнику, поднијела је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости Правилника о измјенама и 

допунама Правилника о платама запослених у Административној служби Општине 

Брод (“Службени гласник Општине Брод” број 12/16), који је донио начелник Општине 

Брод. У приједлогу се наводи да начелник Општине није надлежан да уређује права и 

обавезе из радног односа и да је, уређујући ова права, прекорачио своја овлашћења, 

односно да се ова права и обавезе регулишу законом и колективним уговором. Због 

наведеног, предлагач, по питању овлашћења за доношење Правилника, сматра 

оспорени правилник несагласним са одредбама члана 43. алинеја 7. и 8, као и члан 49. 

став 2. (очигледно омашком наведен члан 48. став 2.) Закона о локалној самоуправи 

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

наведеног, предлагач указује и на формалну незаконитост и неуставност оспореног 

правилника услед пропуштања кооптирања мишљења Синдикалне организације 

Општине Брод, на основу чега сматра да је Правилник несагласан са Законом о раду 

(“Службени гласник Републике Српске” број 1/16). По основу наведеног сматра да је 

Правилник несагласан са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. На основу 

наведеног предлаже се да Суд донесе одлуку о несагласности оспореног правилника са 

Законом о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 

97/16), а сходно томе и са чланом 108. Устава Републике Српске. 

 

У одговору на приједлог који је Суду доставио  начелник Општине Брод наводи 

се да је сагласно члану 43. алинеја 7. и 8. Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), начелник донио Одлуку о 

оснивању општинске административне службе, као и Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске админстративне службе. У односу на члан 

48. став 2. истог закона указује се на немогућност довођења у везу овог члана са 

приједлогом. Указује се на чињеницу да су Синдикална организација Општине Брод и 

начелник Општине Брод 31. марта 2017. године закључили Колективни уговор за 
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запослене у општинској управи Брод, као и Колективни уговор о измјенама и допунама 

Колективног уговора за запослене у општинској управи Брод, који је закључен 

26.10.2017. године, чиме је заједничким договором социјалних партнера постигнут 

споразум, односно уважено мишљење и ставови Синдиката. 

 У смислу одредбе члана 42. став 1. Закона о Уставном суду, Суд је проширио 

оцјену уставности и законитости на основни текст Правилника („Службени гласник 

Општине Брод” број 11‒12/12), те и на Правилник о измјенама и допунама Правилника 

о платама запослених у општинској управи Општине Брод (“Службени гласник 

Општине Брод” број 14/16), који општи акти представљају правну цјелину. 

 

Разматрајући наведени приједлог Суд је утврдио да је Правилник о платама 

запослених у Административној служби општине Брод („Службени гласник Општине 

Брод” број 11‒12/12) донио начелник Општине Брод позивајући се на правни основ из 

члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 68. Статута Општине Брод (“Службени гласник 

Општине Брод” број 12/09 и 9/10), чланове 90‒96.  Закона о раду (“Службени гласник 

Републике Српске” број 55/07), одредбе Општег колективног уговора («Службени 

гласник Републике Српске» број 40/10) и одредбе Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске («Службени гласник 

Републике Српске” број 114/07). Начелник Општине Брод донио је оспорени 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама запослених у 

Административној служби општине Брод („Службени гласник Општине Брод” број 

12/16), позивајући се на правни основ из члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 78. Статута 

Општине Брод (“Службени гласник Општине Брод” број 5/14), чланова 120-136. Закона 

о раду (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16) и на Одлуку о утврђивању 

увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику (“Службени 

гласник Републике Српске” број 53/16). Чланом 1. овог правилника измијењен је назив 

правилника у назив «Правилник о платама запослених у Општинској управи оштине 

Брод“ и у цијелом Правилнику су измијењене ријечи: „Административна служба 

општине Брод“ у „Општинска управа општине Брод“. Одредбом члана 5. овог општег 

акта је прописано да се он примјењује од 1. децембра 2016. године и да ће бити 

објављен у „Службеном гласнику Општине Брод“. Правилник је објављен у « 

Службеном гласнику Општине Брод» број 12/16 од 18. 11. 2016. године. Начелник 

Општине Брод је, након тога, донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

платама запослених у Општинској управи Општине Брод (“Службени гласник Општине 

Брод” број 14/16), који је објављен 29. децембра 2016. године и ступио на снагу 

6.1.2017. године, позивајући се на правни основ из  члана 59. став 1) тачка 8) и члана 

82. став 3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 

97/16), члана 78. Статута Општине Брод (“Службени гласник Општине Брод” број 

5/14), као и на чланове 120‒136. Закона о раду (“Службени гласник Републике Српске” 

број 1/16). 

 

У поступку оцјене уставности и законитости оспореног акта у цјелини, Суд је 

утврдио да је чланом 72. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске” бр.101/04, 42/05 и 118/05), који је послужио као правни основ за 

доношење основног текста Правилника и његових првих измјена и допуна, прописано 

да начелник општине у вршењу послова доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, 

рјешења, закључке. Према одредби члана 82. став 3. важећег Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), која одредба је била 
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правни основ за доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о платама 

запослених у Општинској управи Општине Брод (“Службени гласник Општине Брод” 

број 14/16), начелник општине доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења, 

закључке, планове и програме. Осим тога, Суд је утврдио да су одредбе члана 43. 

алинеја 8. ранијег Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) идентичне одредбама члана 59. став 1. тачка 

8. важећег Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 

97/16), те да је према овим одредбама ранијег и важећег закона начелник општине, 

овлашћен, између осталог, за доношење  правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста градске односно општинске управе (раније – општинске 

административне службе). 

 

Полазећи од садржаја одредбе чланом 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” број 97/16), Суд је 

утврдио да ове законске одредбе дају овлашћење начелнику да доноси правилнике, али 

у границама надлежности прописаних одредбом члана 59. Закона о локалној 

самоуправи, којој одредби је идентична одредба члана 43. ранијег Закона, и које 

одредбе не садрже овлашћење за доношење оспореног акта. Због наведеног Суд је 

оцијенио да је, поступањем супротно одредбама члана 59 став 1. важећег закона, 

присвајањем непостојеће надлежности, дакле, излазећи из оквира својих уставних и 

законских овлашћења, доношењем оспореног општег акта, начелник Општине Брод 

повриједио одредбу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи и тиме уставно 

начело законитости из члана 108. Устава став 2. којим је утврђено да прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са Законом, што овај акт са формалноправног 

аспекта у цјелини чини неуставним.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

  

Број: У-7/17                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Полазећи од чињенице да одредбе релевантног закона не дају овлашћење 

начелнику општине да може доносити оспорене нормативне акте, присвајањем 

непостојеће надлежности начелник општине је повриједио уставно начело 

законитости што исте акте са формалноправног аспекта у цјелини чини 

неуставним. 
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Рјешење 

Број: У-15/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

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

члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. јануара 2018. године,  д о н и о је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 4. став 3. тачка 2, члана 5. став 1, члана 6. став 2. и чланова 10, 

25. и 27. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ 

број 91/15). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душан Бурсаћ из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 4. 

став 3. тачка 2. (иницијативом погрешно означен као члан 4. под тачком 2. од 3) те 

члана 10. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ 

број 91/15), као и „других чланова овог закона који се односе на опорезивање вишка 

стамбеног простора“. Давалац иницијативе сматра да Пореска управа Републике 

Српске прикрива чињеницу да порез на непокретности обрачунава на вишак стамбеног 

простора, јер из појединачних рјешења произлази да је исти обрачунат на 

недефинисану непокретност означену катастарским бројем честице.  

  

С обзиром на то да иницијатива није садржавала све неопходне податке за даље 

поступање Суда у овој правној ствари, Суд је од даваоца иницијативе, у смислу чланова 

33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, затражио да прецизира остале 

законске одредбе које оспорава, као и да назначи одредбе Устава у односу на које 

тражи оцјену уставности, те да наведе уставноправне разлоге на којима заснива свој 

захтјев, уз упозорење да уколико у остављеном року не поступи у складу са наложеним, 

иницијатива неће бити прихваћена.  

 

Поступајући према налогу Суда, давалац иницијативе је прецизирао да тражи да 

Суд оцјени и уставност члана 5. став 1, члана 6. став 2, те чланова 25. и 27. Закона о 

порезу на непокретности, пропуштајући, међутим, да одреди одредбе Устава у односу 

на које тражи оцјену уставности, те да наведе уставноправне разлоге на којима заснива 

свој захтјев.  

 

Како давалац иницијативе, у остављеном року, није поступио по налогу Суда, 

односно није отклоно недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд је, 

на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио 

да не прихвати дату иницијативу. 

 

На основу изложеног Суд је одлучио као у диспозитиву овог рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

    

Број: У-15/17                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности општег акта у случају када давалац иницијативе у 

остављеном року не поступи по налогу Суда да отклони недостатке који 

онемогућавају поступање по иницијативи. 
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Рјешење 

Број: У-16/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. 

јануара 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 32. став 1. 

Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 

85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). 

О б р а з л о ж е њ е 

Душан Стегић и Радојка Праштало из Бање Луке дали су Уставном суду 

Републике Српске заједничку иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 32. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) у односу на члан 10. 

Устава Републике Српске, којим је зајемчена једнакост и равноправност грађана и члан 

16. став 1. Устава, којим је зајемчено право на једнаку правну заштиту. Поред овог, 

даваоци иницијативе наводе да оспорена одредба Закона није у сагласности ни са 

члановима 6. и 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. 

Оспоравајући уставност наведене законске одредбе даваоци иницијативе не наводе 

разлоге уставноправне природе, већ указују на њену примјену од стране Основног суда 

у Градишци и Окружног суда у Бањој Луци у конкретном предмету који се води против 

њих као тужених ради накнаде нематеријалне штете. Предлажу да Суд утврди да 

оспорена одредба Закона није у сагласности са Уставом.  

У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се, између осталог, да је уставни основ Закона чија одредба је оспорена 

садржан у тачки 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 

члан 68. Устава, као и да даваоци иницијативе на непотпун и погрешан начин тумаче 

уставне одредбе које су наведене у иницијативи. Оспоравајући наводе из иницијативе, у 

одговору се наводи да се правилима о  мјесној  надлежности одређује који ће стварно 

надлежан суд бити надлежан да одлучује у конкретној правној ствари, као и да 

изберива мјесна надлежност омогућава тужиоцу да, у правилу, бира између суда који је 

по закону опште мјесно надлежан за туженог и још другог суда, који закон одређује, 

уважавајући специфичне тужитељеве интересе или ради цјелисходности остваривања 

судијске функције. Оспорено законско рјешење се, како се даље наводи у одговору, 

односи на све адресате једнако и равноправно, јер сви адресати који имају права 

тужиоца на начин регулисан Законом имају исти статус и иста права, не привилегујући 

било кога. Имајући у виду да је законодавац доношењем оспореног законског рјешења 

остао у границама Уставом зајемчених овлашћења, руководећи се разлозима 

цјелисходности и заштите општег интереса при усвајању истог, те да даваоци 

иницијативе нису образложили на који начин и у којем смислу је оспореним 
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прописивањем дошло до повреде чланова 6. и 14. Конвенције, у одговору се предлаже 

да се иницијатива не прихвати. 

Према оспореном члану 32. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), за суђење у 

споровима о вануговорној одговорности за штету, поред суда опште мјесне 

надлежности, надлежан је и суд на чијем је подручју штетна радња извршена или суд 

на чијем је подручју штетна посљедица наступила.  

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које је оспорена уставност 

члана 32. став 1. Закона о парничном поступку и одредбама које су, по оцјени Суда, од 

значаја за оцјењивање уставности оспорене законске одредбе утврђено је: да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10),  да свако има 

право на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним 

органом и организацијом (члан 16. став 1), те да се оснивање, надлежност, организација 

и поступак пред судовима утврђују законом (члан 122). 

Одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

на које указују даваоци иницијативе утврђено је, и то чланом 6. став 1. да свако, током 

одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама, има право на правичну и јавну 

расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на 

основу закона, а чланом 14. да се уживање права и слобода предвиђених у овој 

Конвенцији обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 

боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или 

други статус. 

 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је утврдио да Закон о 

парничном поступку, чија одредба је оспорена, одређује правила поступка на основу 

којих основни судови, окружни судови, окружни привредни судови, Виши привредни 

суд и Врховни суд Републике Српске расправљају и одлучују у грађанскоправним 

споровима ако посебним законом није другачије одређено. Овим законом је, између 

осталог, прописано да суд по пријему тужбе оцјењује да ли је надлежан (члан 15. став 

1), да се суд може поводом приговора туженог огласити мјесно ненадлежним ако је 

приговор поднесен најдоцније у одговору на тужбу (члан 19. став 1), те да ће суд, по 

правоснажности рјешења којим се огласио ненадлежним, без одлагања, а најдоције у 

року од три дана, уступити предмет надлежном суду (члан 20. став 1). Законом су, 

такође, прописана и правила о мјесној надлежности, и то: општа мјесна надлежност (чл. 

28. до 31), изберива мјесна надлежност (чл. 32. до 41), искључива мјесна надлежност 

(чл. 42. до 45), те  супсидијарна надлежност (чл. 46. до 48).  

 

Полазећи од наведеног, као и од садржине иницијативе којом је оспорена 

одредба члана 32. став 1. Закона о парничном поступку а из које произлази да се оцјена 

уставности ове одредбе тражи из разлога што оспорено законско рјешење омогућава 

лицу, које намјерава да поднесе тужбу, да изабере суд који ће да води поступак и 

таквим избором утиче на суд који треба да донесе пресуду у његову корист, Суд је 

оцијенио да такви разлози не представљају стварни захтјев за оцјену уставности, без 
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обзира што се формално наводе одредбе Устава и Европске конвенције у односу на које 

се тражи оцјена уставности, већ представљају захтјев за оцјену цјелисходности 

постојања оспорене правне норме, за шта Уставни суд, на основу члана 115. Устава, 

није надлежан. При томе, Суд је имао у виду да се поступак пред судовима, у 

конкретном случају парнични поступак, сагласно наведеном члану 122. Устава, уређује 

законом, из чега, по оцјени Суда, произлази и овлашћење законодавца да пропише 

правила за одређивање мјесне надлежности судова односно правила којима се одређује 

који је од више стварно надлежних судова дужан да расправи и ријеши конкретан спор. 

Прописивање правила којима се одређује који ће од стварно надлежних судова 

поступати у конкретном спору из домена је законодавне политике, у оквиру које 

законодавац оцјењује цјелисходност законских норми које усваја.  

 

Наводи даваоца иницијативе који се односе на примјену оспореног законског 

рјешења у конкретном парничном предмету нису, по оцјени Суда, од утицаја у овој 

правној ствари, будући да Суд, на основу члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује 

правилност његове примјене од стране редовних судова.  

 

Осим тога, Суд није разматрао наводе из иницијативе да постоји несагласност 

оспорене одредбе Закона са члановима 6. и 14. Европске конвеницје за заштиту 

људских права и основних слобода  из разлога што даваоци иницијативе нису навели у 

чему се, у конкретном случају, састоји повреда ових одредаба.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног  одлучено је као у  диспозитиву овог рјешења. 

 

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-16/17                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                    Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да законодавац располаже уставним овлашћењем да 

законом пропише правила за одређивање мјесне надлежности судова, прописивање 

правила којима се одређује који ће од стварно надлежних судова поступати у 

конкретном спору из домена је законодавне политике коју Уставни суд није 

надлежан да оцјењује.  
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Рјешење 

Број: У-20/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана  60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. јануара 2018. године,  д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 98. став 3. Одлуке о комуналном реду на подручју 

општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 8/14 и 12/16) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

Јован Перић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање уставности и законитости члана 7. Одлуке о 

измјени Одлуке о комуналном реду на подрјучју општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број 12/16), у дијелу који се односи на став 3. измијењеног члана 

98. Одлуке о комуналном реду на подрјучју општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број 8/14), иницијативом погрешно означен као члан 7. став 1. 

тачка 3, а што у нарави одговара члану 98. став 3. Одлуке о комуналном реду на 

подрјучју општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 8/14 и 12/16), 

(у даљем тексту: Одлука). Давалац иницијативе сматра да је, прописујући на оспорени 

начин, доносилац Одлуке трошкове одвоза отпада из школа и са гробаља пренио на 

адресате одредбе члана 98. став 1. Одлуке. Предметно нормирање је, стога, у 

супротности са чланом 46. став 3. Закона о заштити потрошача у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 6/12), а адресати оспореног члана су, као 

корисници комуналне услуге одвоза отпада, доведени у дискриминирајући положај јер 

су, поред властите обавезе по основу трошкова одвоза, солидарно одговорни и за 

обавезе доносиоца акта настале по том основу.  

У одговору Скупштине Општине Угљевик се предлаже да Суд не прихвати 

иницијативу јер иста садржи недостатке процесне и материјалноправне природе. 

Доносилац акта сматра да иста не садржи податке који су, по његовом мишљењу, 

неопходни за идентификацију даваоца иницијативе. Надаље, у одговору се истиче да су 

наводи из иницијативе неосновани јер Општина не газдује гробљима у руралним 

подручјима, већ иста одржавају мјесне заједнице. Такође аргументују да је Општина 

изградила, опремила, те обезбиједила огрев за одређен број школа на свом подручју, 

иако је то у надлежности Министарства просвјете, због чега давалац иницијативе 

неосновано тврди да ће средства за материјалне трошкове, умјесто за трошкове одвоза 

отпада, школе користити у друге сврхе.   

Одлуку о комуналном реду на подручју општине Угљевик („Службени билтен 

Општине Угљевик“ број 8/14) донијела је Скупштина Општине Угљевик на основу 



29 

 

члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11), члана 9. став 3. Закона о комуналној полицији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број  28/13) и члана 26. Статута Општине 

Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14), 

док је Одлуку о измјени Одлуке о комуналном реду на подручју Општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 12/16) донијела на основу члана 39. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11), члана 9. став 3. Закона о комуналној полицији („Службени гласник Републике 

Српске“ број 28/13) и члана 26. Статута Општине Угљевик („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14).  

Оспореном одредбом члана 98. став 3. Одлуке прописано је да је цијена одвоза 

комуналног отпада из претходног става урачуната у цијену корисника услуга из тог 

руралног подручја. 

Чланом 98. став 1. Одлуке је прописано да у руралним подручјима корисник 

комуналне услуге одлаже комунални отпад у канте чију запремину одређује давалац 

комуналне услуге а које се смјештају у складу са одредбама члана 93. ове Одлуке, док 

је ставом 2. истог члана утврђено да је давалац комуналне услуге обавезан сакупљати и 

одвозити комунални отпад са гробаља и школа из руралних подручја, који се одлаже у 

контејнер. 

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној демократији и 

подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да општина преко својих органа у складу 

са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, те преко својих 

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

чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и других аката 

општине (члан 102. став 1. тач. 2. и 6); да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом (члан 108). 

 

Суд је имао у виду да је одредбом члана 10. Устава, у односу на коју давалац 

иницијативе оспорава Одлуку, утврђено да су грађани Републике равноправни у 

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

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

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

друштвени положај или друго лично својство. 

 

Суд је узео у обзир да је Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) уредио комуналне дјелатности од посебног 

јавног интереса, начин обезбјеђивања овог интереса, као и организацију обављања 

комуналних дјелатности те начин њиховог финансирања (члан 1), као и да је овим 

законом прописано: да се, између осталог, збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора, у смислу овог закона, сматра комуналном дјелатношћу од 

посебног јавног интереса (члан 2. став 1. тачка г); да збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или 

прераду отпада, осим индустријског отпада и опасних материја, као и одржавање 
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депоније, као и да је давалац комуналне услуге јавно комунално предузеће или други 

привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности, док је 

корисник комуналне услуге физичко лице, предузетник, удружења грађана, привредно 

друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби који 

на законит начин користе комуналне производе и услуге (члан 3. тач. д), х) и ц); да 

јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује, између осталог, услове и начин 

обављања комуналних дјелатности, те јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне 

услуге и начин наплате комуналних услуга (члан 6. став 1 тач. а) и е); да се пружање и 

коришћење комуналних услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца 

комуналне услуге и корисника, те да корисник плаћа утврђену цијену за пружену 

комуналну услугу на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и који 

има снагу вјеродостојне исправе (члан 16. ст. 1. и 3); да се средства за обављање 

комуналних дјелатности индивидуалне комуналне потрошње обезбјеђују из цијене 

комуналних услуга, док цијену комуналне услуге утврђује давалац комуналне услуге, а 

сагласност на цијену даје надлежни орган јединице локалне самоуправе (члан 20. ст. 1. 

и 3). 

 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) прописано је да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и 

креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, између 

осталог, надлежан да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично 

тумачење (члан 39. ст. 1. и 2. тачка 2).  

 

Закон о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 6/12 и 63/14), у односу на који давалац иницијативе оспорава 

члан 98. став 3. Одлуке,  прописује: да је услуга од општег економског интереса, поред 

другог, услуга одржавања чистоће и друга јавна услуга прописана законом, од којих се 

одређене услуге пружају посредством дистрибутивне мреже, чији квалитет, услове 

пружања, односно цијену уређује или контролише републички орган управе или орган 

на нивоу БиХ или други носилац јавног овлашћења, а ради задовољења општег 

друштвеног интереса, те да се пружање економске услуге потрошачу заснива се 

уговорном односу између потрошача и трговца, као и да је трговац који пружа 

економску услугу обавезан да омогући потрошачу коришћење економске услуге под 

једнаким условима, без дискриминације. 

 

С обзиром на наведено, Суд је утврдио да је Скупштина Општине Угљевик, 

одређујући начин обрачуна цијене одвоза комуналног отпада као у члану 98. став 3. 

Одлуке, регулисала шире од овлашћења локалне самоуправе да обезбиједи 

организовано обављање комуналних дјелатности из члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима.  

 

Имајући у виду да је облигациони однос између корисника и даваоца комуналне 

услуге уговорног карактера (члан 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима), те 

да, стога, узајамна права и обавезе уговарача могу проистицати само из уговореног, као 

и да корисник плаћа цијену искључиво за пружену услугу (став 3. истог члана Закона), 

Скупштина Општине Угљевик је, према оцјени Суда, питање права и обавеза 

корисника услуге одвоза комуналног отпада у руралним подручјима уредила на начин 

различит од оног предвиђеног Законом о комуналним дјелатностима. Суд је утврдио да 

је, супротно члану 16. ст. 1. и 3. овог закона, доносилац Одлуке интервенисао у слободу 
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уговорних страна да самостално регулишу међусобне односе, будући да је поменутим 

корисницима услуге одвоза комуналног отпада, неовлашћено, утврдио вануговорну 

обавезу која се, при том, не односи на финансирање њима пружених услуга, већ услуга 

испоручених трећим лицима. 

  

Прописујући на оспорени начин Скупштина Општине Угљевик није ограничила 

своје нормирање на предметним законом предвиђене надлежности које се тичу домена 

наплате (члан 6. тачка е) Закона), већ је, одређивањем структуре цијене одвоза 

комуналног отпада непосредно утицала на њено формирање, што је, по оцјени Суда, 

супротно и законском регулисању из члана 20. став 3. Закона о комуналним 

дјелатностима. 

 

Чињеница да оспорени члан 98. став 3. Одлуке није у сагласности са Законом о 

комуналним дјелатностима, чини га неуставним са становишта члана 108. Устава 

Републике Српске, према којем закони, статути, други прописи и општи акти морају 

бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом. Такође, у контексту наведеног, оспорено прописивање, 

супротно принципу уставности и законитости, нема основ у релевантном законском 

нормирању, тј. не произлази из регулисања садржаног у вишем правном акту, због чега, 

супротно члану 102. став 1. тачка 6. Устава, није у функцији извршења закона. 

Нормирајући на оспорени начин Скупштина Општине Угљевик је поступила супротно 

и зајемченим начелима владавине права и подјеле власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. 

Устава.  

 

Према мишљењу Суда, с обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и 

незаконитости оспорене одредбе, разматрање навода о несагласности исте са чланом 

10. Устава, као и чланом 46. став 3. Закона о заштити потрошача у Републици Српској, 

није од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари. 

 С обзиром да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено, те 

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

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

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

покретању поступка. 

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

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

     

Број: У-20/17                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 
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Одређујући оспореном нормом да је цијена одвоза комуналног отпада са 

гробаља и школа из руралних подручја урачуната у цијену комуналних услуга 

корисницима из тог руралног подручја, доносилац оспорене Одлуке је, супротно 

закону, интервенисао у слободу уговорних страна да самостално регулишу 

међусобне односе, чиме су повријеђена уставна начела законитости, владавине 

права и подјеле власти. 
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Рјешење 

Број: У-55/17 oд 31. јануара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 12/18 

 

 

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

члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. јануара 2018. године, д о н и о  ј е  

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности чл. 32, 33, 34. и 38. 

Општих услова за испоруку топлотне енергије ("Службени гласник Општине 

Градишка" број 1/14).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Zeljković Company" d.o.o. из Градишке поднијело је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности чл. 32, 33, 34. и 38. 

Општих услова за испоруку топлотне енергије ("Службени гласник Општине 

Градишка" број 1/14). Предлагач наводи: да је сједиште овог привредног друштва у 

Градишци, раније Поткозарска бб, сада Милоша Црњанског бб, пословни простор-

канцеларија величине 9,15 м2 у згради "Арка II", чији је власник; да у поменутој 

канцеларији није било, нити сада има гријање; да до сада није закључен уговор о 

испоруци топлотне енергије са било којим испоручиоцем; да, без обзира на наведено, 

пристижу рачуни за испоручену топлотну енергију од ИЕЕ д.о.о. за енергетику и 

екологију, ПЈ "Топлана" Градишка; да је писмено обавијестио надлежне органе локалне 

управе о испостављају рачуна за неизвршену услугу; те да је у спору са поменутим 

привредним друштвом пред надлежним окружним привредним судом. Због наведеног 

предлаже да Суд оцијени уставност оспорених одредби предметног акта.     

  

Одлуком број У-27/16 од 22. фебруара 2017. године ("Службени гласник 

Републике Српске" број 22/17), Уставни суд Републике Српске је утврдио да члан 10. 

ст. 2, 3. и 4. Одлуке о производњи и испоруци топлотне енергије ("Службени гласник 

Општине Градишка" број 8/13) и Општи услови за испоруку топлотне енергије 

("Службени гласник Општине Градишка" број 1/14) нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" број 124/11).              

           

 Имајући у виду наведено Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о 

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

92/12), поднесени приједлог одбацио, јер је већ одлучивао о истој ствари.  

 

На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 
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проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-55/17                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

31. јануар 2018. године                                                                             УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                      Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

Уставни суд ће одбацити приједлог за оцјењивање уставности и 

законитости општег акта у случају када је својом ранијом одлуком већ одлучио о 

истој уставноправној ствари. 
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Одлука 

Број: У-6/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

 

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

члана 40. став 5. и члана 60.став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

фебруара 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 85б став 1. тачка в) и став 3. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 

110/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миле Голијан из Хан Пијеска дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 85б став 1. тачка 

в) и става 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) због, како наводи, несагласности са чланом 56. 

став 1. и чланом 60. став 1. Устава Републике Српске, те тачком 6. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава. У иницијативи се 

наводи да се уписивањем заједничке својине на начин како је предвиђено оспореним 

чланом 85б став 1. тачка в) Закона ограничава, без икакве накнаде, право својине, и то 

не само физичком лицу које је узурпант земљишта у својини Републике Српске већ  и 

Републици Српској, с обзиром на то да, након наведеног уписа,  не могу слободно и у 

пуном обиму вршити своја власничка права будући да у режиму заједничке својине 

сваки заједничар овлашћења која из овог вида својине произлазе извршава заједно са 

осталим носиоцима овог права на истој ствари. У прилог оваквом схватању давалац 

иницијативе цитира одредбе Закона о стварним правима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и Закона о шумама ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 75/08 и 60/13), а указује и на Закон о узурпацији 

("Службени гласник Републике Српске" број 70/06) којим је, како се наводи, као 

посебним законом, прописано на који начин и под којим условима се стиче право 

својине на узурпираном земљишту у друштвеној односно државној својини и с тим у 

вези детаљно образлаже због чега оспорена одредба члана 85б. став 1. тачка в) Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске не може бити основ за стицање стварног права, 

у овом случају права заједничке својине физичког лица ‒ узурпанта на шумама и 

шумском земљишту у својини Републике Српске и Републике Српске. Поред тога, 

давалац иницијативе указује и на штетне посљедице које у пракси производи упис 

заједничке својине, како по физичка лица ‒ узурпанте, тако и по Републику Српску 

којој се, на тај начин, одузима не само право својине на шуми и шумском земљишту, 

као добру од општег интереса које ужива посебну заштиту, већ и на  пољопривредном 

земљишту у друштвеној односно државној својини. Уз то, давалац иницијативе указује 

на несагласност оспореног законског рјешења са чланом 3. став 3. Закона о шумама, као 

и на несагласност оспорене  одредбе члана 85б став 1. тачка в) Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске са одредбом члана 84. истог закона. На основу анализе 

наведених уставних и законских одредаба, давалац иницијативе закључује да се 
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оспореним законским рјешењима ограничава, прије свега,  право својине и то без 

правичне накнаде, али и  онемогућава физичим лицима и Републици Српској да 

остварују својинска права на непокретностима према њиховој природи и намјени, у 

складу са законом, као и да  њихова примјена не обезбјеђује заштиту свих облика 

својине. С обзиром на изложено  давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона о премјеру и катастру Републике Српске нису у сагласности 

са Уставом. Такође, предлаже да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави њихову 

примјену. 

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе.  

 

Оспореним чланом 85б став 1. Закона о премјеру и катастру Републике Српске  

("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) прописано је да када се у 

поступку излагања података за неку непокретност утврди да представља узурпацију 

друштвене односно државне својине, Комисија излаже податке о непокретности и 

утврђује право на тој непокретности на сљедећи начин:  ако узурпирано земљиште није 

обиљежено на терену и допунским премјером се не може одвојити од земљишта у 

својини узурпанта, у предметном привременом листу непокретности за то земљиште 

уписује се Република Српска и узурпант са заједничком својином до правоснажног 

окончања тог поступка, те забиљежба о покренутом управном поступку за рјешавање 

спорних имовинско-правних односа на узурпираном земљишту (тачка в). Према ставу 

3. овог члана Закона, у В листу привременог листа непокретности за непокретности из 

става 1. овог члана уписује се забиљежба забране отуђења и оптерећења на тим 

непокретностима. 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду да је 

одредбама Устава Републике Српске у односу на које је оспорена уставност  члана 85б 

став 1. тачка в) и става 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске утврђено: да 

се законом може ограничити или одузети право својине, уз правичну накнаду (члан 56. 

став 1), да физичка и правна лица остварују својинска права на непокретности према 

њиховој природи и намјени, у складу са законом (члан 60. став 1), те да Република 

Српска уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облика својине (тачка 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава). 

 

Устав, у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности оспорених одредаба Закона о премјеру и катастру Републике Српске, 

утврђује: да се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на гарантовању и 

заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима, те 

владавини права (члан 5. ал. 1. и 4), да се права и слободе зајемчени овим уставом не 

могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1),  да се слободе и права остварују, а 

дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је Уставом предвиђено 

да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може 

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

њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), те да сви облици својине имају једнаку правну 

заштиту (члан 54).  

 

Суд је,  приликом разматрања уставности оспорених одредаба Закона, имао  у 

виду да право својине ужива заштиту и по члану 1. Протокола број 1. уз Европску 

конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, која је интегрални дио 
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правог поретка Босне и Херцеговине и њених ентитета. Овим чланом је прописано да 

свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине и да нико 

не може бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу и под условима 

предвиђеним законом и општим начелима међународног права (став 1), те да претходне 

одредбе, међутим, ни на који начин не утичу на право државе да примјењује законе које 

сматра потребним да би регулисала коришћење имовине у складу с општим инересима 

или да би обезбиједила наплату пореза или других дажбина или казни (став 2). Овдје 

појам имовине покрива цијели дијапазон економских интереса.  

 

Такође, Суд је имао у виду да се Законом о премјеру и катастру Републике 

Српске уређују управни и 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, инфраструктуру геопросторних података Републике Српске и 

геодетски радови у инжињерско-техничким областима (члан 1), те да је овим законом, 

између осталог, прописано 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 Републике 

Српску (члан 6); да се за рјешавање појединих питања уписа стварних права која нису 

уређена овим законом примјењују одредбе закона којим се уређују својина и друга 

стварна права (члан 7); да се уписом у катастар непокретности стичу, преносе, 

ограничавају и престају права на непокретностима, осим ако законом није другачије 

одређено, као и  да, у случају да се на основу одлуке суда, одлуке другог државног 

органа, насљеђивањем или на основу закона стекло неко право без уписа у катастар 

непокретности, стицалац може да захтијева упис тог права у катастар непокретности, 

ако уз захтјев за упис приложи исправу подобну за упис (члан 54), те да се стварна 

права на непокретностима стичу, преносе и ограничавају уписом у катастар 

непокретности (конститутивност уписа) а престају брисањем уписа (члан 62. став 1).  

Овим законом је, такође, и то чланом 71, прописано да се катастар непокретности 

оснива у катастарским општинама у којима је на снази пописни катастар, катастар 

земљишта успостављен на основу премјера у стереографској пројекцији, катастар 

земљишта и катастар непокретности са утврђеним корисником успостављени на основу 

премјера у Гаус-Кригеровој пројекцији (у даљем тексту: катастарска евиденција) и 

земљишна књига (став 1), да се катастар непокретности оснива према подацима: 

катастарске евиденције, земљишне књиге, књиге уложених уговора о откупу стамбених 

зграда и станова и књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража (у даљем тексту: књига уложених уговора) и катастарског или 

комасационог премјера (став 4. тач. а) и б), да се катастар непокретности оснива у 

поступку излагања на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на 

непокретностима (став 5), те да поступак из става 5. овог члана спроводи комисија за 

излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на 

непокретностима (у даљем тексту: комисија за излагање) (став 6); чланом  76. став 1. да 

излагање података у циљу оснивања катастра непокретности према подацима катастра 

земљишта и катастра непокретности, земљишне књиге и књиге уложених уговора 

обавља комисија за излагање, коју формира Управа за једну или више катастарских 

општина; чланом 84. да се утврђивање права на непокретностима врши на основу: 

стања уписаног права у земљишној књизи ако се установи да тај упис одговара 

стварном стању (тачка а), правоснажних одлука надлежних органа и судова, 
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закључених уговора и других исправа које су основ за упис права на непокретностима 

(тачка б) и података из катастарског операта који одговара стварном стању, а чланом 

85б став 1. начин на који Комисија излаже податке о непокретности и утврђује право на 

тој непокретности када се у поступку излагања података за неку непокретност утврди 

да представља узурпацију друштвене, односно државне својине, тако да: а) земљиште 

које је у складу са важећим прописима проглашено шумским, а снимљено као посебна 

парцела, уписује се у привремени лист непокретности као својина Републике Српске, с 

тим да се у привременом листу непокретности за ту парцелу уписује забиљежба о 

узурпанту тог земљишта и покренутом управном поступку за рјешавање спорним 

имовинско-правних односа на узурпираном земљишту, б) пољопривредно земљиште, 

ако је на терену означено и снимљено као парцела, уписује се у привремени лист 

непокретности као својина Републике Српске, с тим да се у привременом листу 

непокретности уписује забиљежба о узурпанту тог земљишта и покренутом управном 

поступку за рјешавање спорних имовинско-правних односа на узурпираном земљишту. 

 

Поред тога, Суд је имао у виду да је стицање, коришћење, располагање, заштита 

и престанак права својине, других стварних права и државине уређено Законом о 

стварним правима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 

и 60/15). То је системски закон у овој области који на свеобухватан начин уређује сва 

стварна права на непокретностима, па тако и питање својине. Тако је, између осталог, 

овим законом прописано да су стварна права: право својине, право грађења, заложно 

право, право стварне и личне службености и право реалног терета (члан 1. став 2), да се 

право својине и друга стварна права могу против власникове воље одузети или 

ограничити само у јавном интересу и под условима предвиђеним законом, у складу с 

принципима међународног права (члан 2. став 1), да право својине може у јавном 

интересу бити одузето или ограничено уз накнаду, у складу са законом (члан 20), да 

Република, јединица локалне самоуправе, јавно предузеће, јавна установа и друге јавне 

службе које су носиоци права својине јавног права имају као власници у правним 

односима исти положај као и други власници, ако посебним законом није другачије 

одређено (члан 22. став 1), да се право својине стиче на основу правног посла, закона, 

одлуке суда или другог органа и насљеђивањем, уз испуњење претпоставки прописаних 

законом (члан 23. став 1), да је заједничка својина својина два или више лица 

(заједничари) на истој ствари чији удјели нису одређени, али су одредиви (члан 43. став 

1), да самостални држалац стиче одржајем право својине на непокретности, ако му је 

државина законита и савјесна, а није прибављена силом, пријетњом или злоупотребом 

повјерења, истеком десет година непрекидног држања, а да самостални држалац 

непокретности, чија је државина савјесна, стиче одржајем својину на непокретности 

истеком двадесет година непрекидног држања (члан 58. ст. 1. и 2), да ступањем на 

снагу овог закона престаје да важи, поред осталих, Закон о узурпацији ("Службени 

гласник Републике Српске" број 70/06) (члан 355),  да ће се поступци о стицању, 

заштити и престанку права својине и других стварних права започети на основу 

прописа који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона окончати по 

одредбама тих прописа, као и да заинтересовано лице које није покренуло поступак по 

прописима из члана 355. Закона, а које има правни интерес за остваривање својих права 

по тим прописима, може до ступања на снагу катастра непокретности, основаног у 

складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске да покрене поступак за 

рјешавање спорних имовинско-правних односа на непокретностима (члан 356. ст. 1. и 

2).  

Такође, суд је имао у виду и Закон о узурпацији ("Службени гласник Републике 

Српске" број 70/06), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о стварним 
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правима, али према којем ће се довршити поступци који нису правоснажно окончани до 

ступања на снагу Закона о стварним правима. Чланом 2. став 1. овог закона је 

прописано да  је узурпација свако самовласно заузимање, односно бесправно држање 

земљишта у државној својини. 

 

Полазећи од изложеног Суд је, прије свега, оцијенио да је законодавац, сагласно 

наведеном уставном овлашћењу из тачке 6. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, овлашћен да Законом о премјеру и 

катастру Републике Српске уреди област премјера и катастра некретнина, односно да 

уреди оснивање јединствене евиденције о непокретностима и евиденције о стварним 

правима на непокретностима у Републици Српској и носиоцима тих права, а у оквиру 

тога и да пропише поступак излагања и утврђивања права на непокретностима које се 

воде као узурпације земљишта из друштвене, односно државне својине. Међутим, 

наведено овлашћење законодавца у уређивању ових односа, дакле приликом 

прописивања начина утврђивања права на непокретностима које се воде као узурпације 

земљишта из друштвене, односно државне својина, мора, по оцјени Суда,  бити у 

складу са уставним принципима о заштити имовинских права из чл. 54. и 56. став 1. 

Устава. Ово зато што уставно јемство својине сагласно наведеним уставним одредбама 

подразумијева, између осталог, и обавезу самог законодавца да право својине штити, 

односно да га не повређује у вршењу законодавне власти,  као и да праву својине 

обезбиједи правну заштиту за случај њене повреде. Дакле, Уставом се јемчи право 

својине, а његова неповредивост чини основу уставног поретка Републике Српске. 

Ограничење и одузимање својине може бити прописано законом само изузетно и 

исључиво у складу са јавним интересом уз правичну накнаду. Такође, према поменутом 

члану 1. Протокола број 1. уз Европску конвецију за заштиту људских права и 

основних слобода, мијешање државе у право на имовину је дозвољено само ако су 

испуњена кумулативно три услова, и то: 1) ако је прописано законом (тј. легално), 2) 

ако је оправдано, односно у општем интересу (тј. легитимно) и 3) ако је неопходно у 

демократском друштву, односно пропорционално сврси ограничења и разумно.  

 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да  оспорена одредба  члана  85б. став 

1. тачка в) Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16), којом је прописан начин на који Комисија у току 

поступка излагања података утврђује право на непокретности за коју се утврди да 

представља узурпацију друштвене, односно државне својине, односно у ситуацији када 

установи  да узурпирано земљиште није обиљежено на терену и да се допунским 

премјером не може одвојити од земљишта у својини узурпанта, није у сагласности са 

уставним принципима о заштити права својине гарантованих Уставом Републике 

Српске, те чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију. 

 

Наиме, оспореним прописивањем, према коме ће се на узурпираном земљишту 

које није обиљежено на терену и које се допунским премјером не може одвојити од 

земљишта у својини узурпанта, у предметном привременом листу непокретности за то 

земљиште уписати Република Српска и узурпант са заједничком својином, повређује 

се, по оцјени Суда, право својине гарантовано Уставом, будући да не постоји ваљан 

правни основ да се на узурпираном земљишту у друштвеној, односно државној својини 

упише, па макар и до правоснажног окончања поступка, право заједничке својине 

Републике Српске и узурпанта. Оспореном одредбом Закона не прописује се, по оцјени 

Суда, било који вид одузимања имовине на који би се евентуално могла односити 

одредба члана 56. став 1. Устава, којом је у виду императивне норме утврђено да се 
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законом може одузети или ограничити право својине, уз правичну накнаду. Ово 

посебно када се има у виду да је узурпација самовласно односно бесправно држање 

земљишта у друштвеној, односно државној својини, те да узурпант није власник 

узурпираног земљишта, с обзиром на то да у ситуацијама на које се односи оспорено 

законско рјешење узурпација још није расправљена и није правоснажно утврђено да ли 

се узурпанту узурпиране непокретности евентуално могу признати у својину или не. 

Према томе, оваквим прописивањем се управо нарушава јавни интерес и владавина 

права, те се, на неки начин, стимулише самовласно заузимање земљишта у државној 

својини.   

 

Приликом ове оцјене Суд је имао у виду и члан 1. Протокола број 1. уз Европску 

конвенцију, према којем се појам "јавног интереса" има тумачити екстензивно у смислу 

да је логично да законодавац има на располагању широк степен процјене овог појма као 

израз одређене економске и социјалне политике коју води држава. Међутим, наведено  

не значи да законодавац може, на основу слободне процјене, доносити законе који 

подразумијевају произвољно одузимање имовине власнику без било какве накнаде. 

Свако мијешање у право на имовину мора бити у правичној равнотежи и мора 

постојати разумна пропорционалност између средстава која се примјењују и циља 

којем се тежи. У сваком случају се мора постићи правична равнотежа између захтјева 

од општег интереса заједнице и захтјева за заштиту темељних права титулара имовине, 

а ова равнотежа се протеже кроз цијелу Конвенцију. Иако је неспорно да је оснивање 

јединствене евиденције о некретнинама и о стварним правима на некретнинама у 

Републици Српској од општег интереса за Републику, Суд је оцијенио да, у конкрентом 

случају, не постоји легитиман интерес Републике који би оправдао превођење права 

својине  на узурпираном земљишту у државном власништву у право заједничке својине 

Републике Српске и узурпанта без икакве накнаде. Имовински односи настали 

узурпацијом земљишта у друштвеној, односно државној својини, рјешавају се у 

законом прописаном поступку у којима ће се, у случајевима прописаним законом, 

узурпанту евентуално признати  право власништва на узурпираном земљишту.  

 

Имајући у виду изложено, Суд је оцијенио да прописивање из члана 85б. став 1. 

тачка в) Закона о премјеру и катастру Републике Српске представља и повреду права на 

имовину које је гарантовано чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију.  

 

Полазећи од наведеног, а имајући у виду да је оспорени став 3) члана 85б) 

Закона о премјеру и катастру некретнина, према којем се у V листу привременог листа 

непокретности за непокретности из става 1. овог члана уписује забиљежба забране 

отуђења и оптерећења, у непосредној вези са оспореном одредбом 85б став 1. тачка в) 

Закона о премјеру и катастру Републике Српске, Суд је, из истих разлога, утврдио да ни 

ова одредба није у сагласности са Уставом и чланом 1. Протокола 1. уз Европску 

конвенцију.  

 

Разматрајући остале наводе даваоца иницијативе, Суд је оцијенио да, сагласно 

својој надлежности утврђеној чланом 115. Устава, није надлежан да оцјењује 

међусобну сагласност појединих одредаба оспореног закона, као  ни сагласност  

оспорених законских одредби са другим законима, у конкретном случају са  Законом о 

шумама.  
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С обзиром на чињеницу да је мериторно одлучено о уставности оспорених 

законских одредби, Суд је оцијенио да је беспредметно разматрати захтјев даваоца 

иницијативе за доношење рјешења којим ће обуставити примјену истих. 

 

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

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

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

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-6/17                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

  

 

 

 

 

 

Повреда уставног права на имовину постоји у случају када недостаје ваљан 

правни основ да се на узурпираном земљишту у друштвеној, односно државној 

својини упише, па макар и до правоснажног окончања поступка, право заједничке 

својине Републике Српске и узурпанта. 
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Одлука 

Број: У-11/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18  

 

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 28. фебруара 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана 

„Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу 

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

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мехмедалија Церјаковић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске (у 

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

законитости Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ у 

Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13). У иницијативи је, између 

осталог, наведено да је Скупштина општине Бијељина донијела Одлуку о приступању 

изради измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени 

гласник Општине Бијељина“ број 10/11), али да, супротно одредби члана 30. тачка 2. 

Закона  о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 

55/10), Одјељење за просторно уређење, као носилац припреме плана, није, у најмање 

два средства јавног информисања објавио позив заинтересованим лицима да доставе 

приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења. Такође, носилац припреме плана 

није у складу са чланом 38. став 3, обавијестио јавност о мјесту, времену и начину 

излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид, а не постоје ни докази 

да је одржана стручна расправа прописана чланом 39. ст. 3. и 4. Закона. Поред овога, у 

Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина не постоје ни докази 

да је ово одјељење поступило у складу са чланом 39. став 1. Закона. С обзиром на 

изложено давалац иницијативе сматра да оспорени акт није у сагласности са Законом, 

што га чини неуставним у смислу члана 108. став 2. Устава.   

 

У одговору који је Суду доставила Скупштина Града Бијељина се, између 

осталог, истиче да је усвајању оспорене одлуке претходило провођење процедуре 

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

Српске“ број 55/10) који је престао да важи ступањем на снагу Закона о уређењу 

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

Имајући у виду да је Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), у коме је садржан правни основ за доношење оспорене 

одлуке, престао да важи, а да је оцјењивање поступка њеног доношења могуће само и 

односу на тај закон, предложено је да Суд иницијативу не прихвати.  

 

Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини, 

број: 01-022-83/13 („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13) од 10. јула 2013. 

године, донијела је Скупштина Града Бијељина на основу члана 26. став 1. Закона о 
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уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), члана 

30. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 38. став 2. тачка е) Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 8/13) и Одлуке о приступању изради измјене 

дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ („Службени гласник Општине Бијељина“ број 

10/11). Одредбама чланова 1. до 5. ове одлуке, поред осталог, прописано је: да се усваја 

Измјена дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“; да овај план садржи текстуални и 

графички дио, уз навођење садржаја ових дијелова; да је приједлог Измјена дијела 

Регулационог плана урађен од стране ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. 

Бијељина у фебруару 2013. године; да ће се о провођењу ове одлуке старати Одјељење 

за просторно уређење Административне службе Града Бијељина и да ова одлука ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

 

У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини Суд је имао у виду да је одредбом члана 

102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске  утврђено да општина преко својих 

органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и 

завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и 

пословног простора. Иста надлежност скупштине општине/града утврђена је и чланом 

30. став 1. ал. 5, 6. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13).  

 

Поред наведеног, Суд је имао у виду да је у току поступка израде и доношења 

оспорене одлуке ступио на снагу Закон о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 40/13), којим је у одредби члана 198. прописан 

престанак важења Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), као и то да је одредбом члана 192. новог закона 

прописано да ће се поступци израде и доношења докумената просторног уређења који 

су започети прије ступања на снагу овог закона окончати по одредбама закона на 

основу којег су започети.  

 

На основу наведеног Суд је утврдио да је прописивањем као у члану 192. 

важећег закона продужено важење Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број 55/10) и то у односу на поступак израде и доношења 

докумената просторног уређења започетих на основу раније важећег закона. С обзиром 

на то да је израда оспореног документа просторног уређења започета Одлуком о 

приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ у Бијељини 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ број 10/11) са позивом на правни основ 

садржан у Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 55/10), Суд је оцијенио да су испуњени услови да се законитост поступка 

доношења оспорене одлуке оцјењује у односу на тај закон. 

 

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

број 55/10), који је представљао правни основ за доношење оспорене одлуке, прописано 

је да се документима просторног уређења одређује организација, намјена и начин 

коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту 

простора Републике, те да су спроведбени документи просторног уређења, између 

осталог, и регулациони планови, као техничко-регулативни документи просторног 

уређења на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката, 

који важе до њихове измјене или доношења новог (члан 15. ст. 1, 3. и 5). Овим законом  



44 

 

је, у члану 29. став 1, прописано да спроведбене документе просторног уређења за 

подручја јединица локалне самоуправе усваја скупштина јединице локалне самоуправе 

или града. Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења 

уређен је члановима 30. до 43, при чему је у члану 43. став 3. Закона прописано да се 

ревизија, односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на начин и 

по поступку за доношење документа. Тако је чланом 30. овог закона прописано  да 

одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног 

уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа 

просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе 

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

процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или 

допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и 

јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, 

носиоца припреме за израду, односну измјену или допуну документа просторног 

уређења и друге елементе у зависности од специфичности подручја за које се документ 

доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне 

самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 31. став 2. овог закона ‒ да је носилац припреме за 

израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или 

организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 30. овог закона. Према 

члану 32. Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да 

носиоцу израде документа достави сву потребну документацију, а нарочито ону која је 

таксативно наведена у тачкама а) до ж), затим  да осигура јавни увид за заинтересоване 

стране, као што су: власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој 

изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, 

пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације и др. (став 2), те да након 

доношења одлуке из члана 30. овог закона у најмање два средства јавног информисања 

објави позив заинтересованим лицима из става 2. овог члана, да у року од 15 дана 

доставе своје приједоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или 

објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 3). Поред тога, чланом 33. став 

1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, 

именује савјет ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења 

јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте 

документа, док је чланом 34. став 1. прописано да се израда докумената просторног 

уређења повјерава правном лицу овлашћеном за обављање ових послова (носилац 

израде). Чланом 38. Закона прописано је да надлежна скупштина на приједлог носиоца 

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

излагања тог нацрта на јавни увид, да јавни увид за  документа просторног уређења из 

надлежности јединице локалне самоуправе траје најмање 30 дана, да се о мјесту, 

времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења јавност обавјештава 

огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање три 

пута, те да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту уписују у свеску са 

нумерисаним странама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже, или се у 

писаној форми достављају носиоцу припреме, који је обавезан да их прослиједи 

носиоцу израде документа. Уз то, чланом 39. Закона прописано је да је носилац израде 

обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током 

јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи 

свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа 
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утврђује на основу нацрта који је био објављен и става о примједбама, приједлозима и 

мишљењима на тај нацрт, с тим да се у приједлогу документа не могу мијењати 

рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, 

приједлог или мишљење (став 2), да се став носиоца израде о примједбама и 

приједлозима разматра на стручној расправи на коју се позивају представници носиоца 

припреме, носиоца израде и организације из члана 32. став 4. овог закона, те чланови 

савјета плана (став 3), а ако стручној расправи из става 4. овог члана не присуствују 

овлашћени стручни представници организација из члана 32. став 4. овог закона, сматра 

се да су одговарајуће организације прихватиле приједлог документа (став 6). Према 

члану 40. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења достављених у току јавног увида 

значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме  је дужан да организује 

поново јавни увид  (став 1), да  значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају 

нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну 

документа из одлуке из члана 30. овог закона, када се промијени граница грађевинског 

земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се 

на нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу 

са ст. 1. и 2. овог члана, могу  подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само 

на дијелове документа измијењене након јавног увида (став 5). По одржаној стручној 

расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са 

расправе (члан 41. став 1). 

 

Суд је, такође, узео у обзир да се изради измјене оспореног плана приступило на 

основу Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Гвоздевићи“ 

у Бијељини („Службени гласник Општине Бијељина“ број 10/11), коју је донијела 

Скупштина Општине Бијељина на сједници одржаној 18. маја 2011. године, са позивом 

на правни основ садржан у одредбама чл. 29. и 30. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Овом одлуком одређене 

су границе обухвата измјене Плана, прописан рок за израду, утврђена обавеза 

Скупштине Општине да након обављене стручне расправе о преднацрту утврди нацрт 

измјене Плана, као и мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид, те 

носиоца припреме. 

 

На основу изнесеног чињеничног стања, те имајући у виду напријед наведене 

одредбе Закона, Суд је утврдио да је у поступку доношења оспореног документа 

просторног уређења Скупштина Града Бијељина поступала супротно својим законским 

овлашћењима. Наиме, законом прописани начин припреме и доношења, између 

осталог, и регулационих планова, који је обавезан и код усвајања њихових измјена и 

допуна, строго је формалан поступак који подразумијева доношење акта о изради плана 

који се јавно оглашава, израду нацрта плана који се излаже на јавни увид и спровођење 

стручне расправе поводом нацрта плана при чему је орган за доношење планова 

обавезан да поступа сагласно законом прописаном поступку, односно није овлашћен да 

поступа мимо законом прописане процедуре.  

 

Како је од доносица тражено да достави доказе о провођењу релевантних 

законских процедура у поступку доношења оспореног акта, Суду нису предочени 

докази да је након доношења одлуке о приступању измјени документа просторног 

уређења, носилац припреме у најмање два средства јавног информисања објавио позив 

заинтересованим лицима да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за 

одређена планска рјешења у складу са чланом 32. став 3. Исто тако, доносилац 
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оспореног акта није доставио доказ да је о мјесту, времену и начину излагања нацрта 

документа просторног уређења на јавни увид, јавност обавијештена огласом у најмање 

два средства јавног информисања (члан 38. став 3), као и да су огласом обавијештени 

власници некретнина на подручју за које се доноси спроведбени документ и да су 

обавијештени о јавном увиду (члан 38. став 9). Такође, нема доказа ни да је одржана 

стручна расправа у року од 30 дана од дана затварања јавног увида и да је носилац 

припреме објавио јавни позив за стручну расправу у најмање једном дневном листу 

доступном на територији цијеле Републике (члан 39. ст. 4. и 5). Коначно, нису 

предочени ни докази да је носилац припреме утврдио приједлог документа у складу са 

закључцима са стручне расправе (члан 41. став 1). 

 

Због свега наведеног Суд је утврдио да Одлука о усвајању измјене Регулационог 

плана „Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени гласник Града Бијељина“ број 16/13) није 

у сагласности са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 55/10), а чињеница да оспорена одлука није у сагласности са 

законом чини је неуставном и са становишта члана 108. став 2. Устава, према којем 

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

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утрђено 

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

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-11/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Будући да поступак доношења оспореног подзаконског акта планске 

регулативе није проведен у складу са релевантним одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу, доносилац истог акта прекршио је уставни принцип 

законитости подзаконских општих аката. 
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Рјешење 

Број: У-18/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

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

члана 37. тачка а) и члана 61. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

фебруар 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости 31. редовне ‒ годишње сједнице Скупштине акционара 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој одржане 29. јуна 2016. године и Наставка 

31. редовне ‒ годишње сједнице одржаног 07. децембра 2016. године, те Одлуке о 

висини накнаде члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију број: I-1.8782-1/16 

од 29. јуна 2016. године, Одлуке о усвајању независног ревизорског мишљења број: I-

1.7786-2/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 

2015. годину број: I -1.5035-2/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о именовању радних 

тијела број: I-1.22258/16 од 07. децембра 2016. године, Одлуке о усвајању Акционог 

плана активности, мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају 

екстерне ревизије "BAKER TILLY RE OPINION" о ревизији финансијских 

извјештаја за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године број: I-1.15925-2/16 од 

07. децембра 2016. год, Одлуке о усвајању Извјештаја о реализацији акционих 

планова у складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног 

сектора Републике Српске о извршеној ревизији финансијских извјештаја 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој из 2012. и 2014. године број: I-1.17226-2/16 од 

07. децембра 2016. године и Статута о I (првим) измјенама и допунама Статута 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1.14260-3/16 од 07. децембра 2016. 

године, које је донијела Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Томо Панчић из Добоја дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: 

Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 31. 

редовне ‒ годишње сједнице Скупштине акционара Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој одржане 29. јуна 2016. године и Наставка 31. редовне ‒ годишње сједнице 

одржаног 07. децембра 2016. године, те Одлуке о висини накнаде члановима Надзорног 

одбора и Одбора за ревизију број: I-1.8782-1/16 од 29. јуна 2016. године, Одлуке о 

усвајању независног ревизорског мишљења број: I-1.7786-2/16 од 29. јуна 2016. године, 

Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2015. годину број: I -1.5035-2/16 од 29. 

јуна 2016. године, Одлуке о именовању радних тијела број: I-1.22258/16 од 07. 

децембра 2016. године, Одлуке о усвајању Акционог плана активности, мјера и радњи 

на реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије "BAKER TILLY RE 

OPINION" о ревизији финансијских извјештаја за период 01. јануар до 31. децембар 

2015. године број: I-1.15925-2/16 од 07. децембра 2016. год, Одлуке о усвајању 

Извјештаја о реализацији акционих планова у складу са препорукама из Извјештаја 

Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о извршеној ревизији 
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финансијских извјештаја Жељезница Републике Српске а.д. Добој из 2012. и 2014. 

године број: I-1.17226-2/16 од 07. децембра 2016. године и Статута о I (првим) 

измјенама и допунама Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1.14260-

3/16 од 07. децембра 2016. године, које је донијела Скупштина акционара Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој.   

 

Давалац иницијативе, без навођења уставноправних разлога оспоравања, тражи 

да Суд утврди да ли је сазивање 31. редовне ‒ годишње сједнице Скупштине акционара 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој одржане 29. јуна 2016. године и Наставка ове 

сједнице одржаног 07. децембра 2016. године, као и да ли су оспорени акти у 

сагласности са чланом 272. став 5, чл. 275. и  276, те чланом 292. ст. 2. и 4. Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11 и 

67/13), те чл. 34. и 35. Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој број: I-1. 10230-

4/15 од 13. јула 2015. године. У иницијативи је, поред цитирања и тумачења поменутих 

одредби Закона и Статута, истакнуто да избор предсједника и замјеника предсједника 

Скупштине акционара, као тачка дневног реда поменуте сједница Скупштине 

акционара и Наставка ове сједнице, није био предвиђен, да на сједници Скупштине 

акционара одржаној 29. јуна 2016. године није присуствовао представник већинског 

капитала, да је исти писменим путем гласао и да је даваоцу иницијативе и осталим 

малим акционарима онемогућен увид у тај документ, те да се поставља питање 

ваљаности сачињеног записника о одржаној сједници и њеном наставку.       

У одговору на наводе из иницијативе који је Суду, уз документацију, доставила 

Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. детаљно је изложен поступак 

сазивања и ток одржавања 31. редовне – годишње сједнице Скупштине акционара, 

укључујући наставке и дневни ред сједнице, који је, како је наведено, проведен 

сагласно чл. 272. став 5. и чл. 275. Закона о привредним друштвима.  

 

Оспорену Одлуку о висини накнаде члановима Надзорног одбора и Одбора за 

ревизију број: I-1.8782-1/16 од 29. јуна 2016. године донијела Скупштина акционара 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 40. 

Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на 31. редовној – годишњој сједници 

одржаној 29. јуна 2016. године.   

 

Оспорену Одлуку о усвајању независног ревизорског мишљења број: I-1. 7786-

2/16 од 29. јуна 2016. године донијела је Скупштина акционара Жељезница Републике 

Српске а.д. Добој, на основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 40. тачка н) Статута Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој, те члана 28. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 36/09) на  31. редовној 

– годишњој сједници одржаној 29. јуна 2016. године.   

 

Оспорену Одлуку о именовању радних тијела број: I-1. 22258/16 од 07. децембра 

2016. године донијела је Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој, на основу члана 276. и 279. Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11 и 67/13) и чл. 35. и 38. Статута 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на Наставку 31. редовне – годишње сједнице 

одржане 07. децембра 2016. године.  
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Оспорену Одлуку о усвајању Извјештаја о пословању за 2015. годину број: I -1. 

5035-2/16 од 29. јуна 2016. године донијела је Скупштина акционара Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој, на основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 40. став 1. тачка н) 

Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на  31. редовној – годишњој сједници 

одржаној 29. јуна 2016. године. 

Оспорену Одлуку о усвајању Акционог плана активности, мјера и радњи на 

реализацији препорука по Извјештају екстерне ревизије "BAKER TILLY RE OPINION" 

о ревизији финансијских извјештаја за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године 

број: I-1. 15925-2/16 од 07. децембра 2016. године донијела је Скупштина акционара 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на основу члана 5. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 315. 

став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

127/08, 100/11 и 67/13), а у вези са чланом 40. тачка н) Статута Жељезница Републике 

Српске а.д. Добој, на Наставку 31. редовне – годишње сједнице одржане 07. децембра 

2016. године. 

           

Оспорену Одлуку о усвајању Извјештаја о реализацији акционих планова у 

складу са препорукама из Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора 

Републике Српске о извршеној ревизији финансијских извјештаја Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој из 2012. и 2014. године број: I-1. 17226-2/16 од 07. 

децембра 2016. године донијела је Скупштина акционара Жељезница Републике Српске 

а.д. Добој, на основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 315. став 3. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 100/11 и 67/13), а у вези 

са чланом 40. тачка н) Статута Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на Наставку 

31. редовне – годишње сједнице одржане 07. децембра 2016. године.  

  

Оспорени Статут о I (првим) измјенама и допунама Статута Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој број: I-1. 14260-3/16 од 07. децембра 2016. године донијела 

је Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. Добој, на основу члана 5. 

став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 

и 78/11), члана 40. став 1. и члана 105. Статута Жељезница Републике Српске а.д. 

Добој, на Наставку 31. редовне – годишње сједнице одржане 07. децембра 2016. године. 

       

Разматрајући уставноправне разлоге оспоравања предметних аката, Суд је 

утврдио да поднесена иницијатива не садржи стварни захтјев за оцјењивање уставности 

и законитости оспорених одлука, у смислу надлежности Уставног суда Републике 

Српске прописане чланом 115. Устава Републике Српске, већ да се оспорава поступак 

сазивања, обавјештавања и рада 31. редовне – годишње сједнице Скупштина акционара 

Жељезница Републике Српске а.д. Добој одржане 29. јуна 2016. године и Наставка 

сједнице одржаног 07. децембра 2016. године. Наиме, давалац иницијативе у истој 

наводи да у дневном реду поменуте сједнице и наставку није био предвиђен избор 

предсједника и замјеника предсједника Скупштине акционара, као тачка девног реда, 

да је упитно присуство сједници представника већинског капитала, као и ваљаност 

Пословника о раду Скупштине акционара и сачињеног записника о одржаној сједници 

и наставку, што није у складу са, како је наведено, чл. 34. и 35. Статута Жељезница 

Републике Српске а.д. Добој, а тиме и са одредбама члана 272. став 5, чл. 275. и 276, те 

члана 292. ст. 2. и 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 127/08, 100/11 и 67/13). 
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Како Уставни суд, према члану 115. Устава, није надлежан да одлучује о 

питањима законитости и правилности примјене закона, статута и других аката које је 

донијела Скупштина акционара Жељезница Републике Српске а.д. Добој, то је, на 

основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), одлучио да се поднесена иницијатива, 

због ненадлежности, не прихвати.    

 

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

 
Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

  

 

 

Број: У-18/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка оцјене 

уставности и законитости када се њоме тражи преиспитивање правилности 

примјене закона, статута и других општих аката јер о овим питањима није 

надлежан да одлучује. 
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Одлука 

Број: У-26/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

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

члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. фебруара 

2018. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о ослобађању плаћања земљишта, накнаде за 

трошкове уређења грађевинског земљишта, накнаде за природне погодности 

(ренте) и накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у 

избјегличким насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица", „Вила", „Пољице" и 

„Гаврићи" („Службени гласник Града Добој" број 6/16) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и Законом о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Медиха Чамџић из Добоја дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу  

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о ослобађању 

плаћања земљишта, накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта, накнаде за 

природне погодности (ренте) и накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско 

земљиште у избјегличким насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица", „Вила", 

„Пољице" и „Гаврићи" („Службени гласник  Града Добој" број 6/16). Уставност 

чланова 1. и 2. Одлуке оспорена је са становишта одредаба члана 10. Устава Републике 

Српске, зато што су, по мишљењу даваоца иницијативе, инвеститори изградње 

грађевинских објеката који су овом одлуком ослобођени обавезе плаћања накнаде за 

уређење грађевинског земљишта, као и других накнада које су наведене у овој одлуци, 

стављени у привилегован положај у односу на друге инвеститоре грађевинских 

објеката и то, прије свега, у односу на инвеститоре у овим  насељима који су те накнаде 

платили прије доношења оспорене одлуке, али исто тако и у односу на инвеститоре 

грађевинских објеката у насељима која нису обухваћена овом одлуком, а који су и даље 

обавезни платити законом прописане накнаде. Законитост одредаба чланова 1. и 2. 

Одлуке оспорена је у односу на одредбе члана 73. Закона о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15) којим, како наводи давалац 

иницијативе, није предвиђена могућност да се инвеститори изградње објеката на 

градском грађевинском земљишту ослободе обавезе плаћања ренте и накнаде за 

трошкове уређења грађевинског земљишта. Уз то, предлаже да Суд утврди да оспорене 

одредбе чл. 1. и 2,  као и сам назив оспорене одлуке, нису у сагласности са чланом 3. 

исте одлуке те да, до доношења коначне одлуке, обустави њену примјену односно да 

наложи Скупштини Града Добој да предметну одлуку стави ван снаге.  

Разматрајући дату иницијативу, Суд је Рјешењем број У-26/17 од 25. aприла 

2017. године покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости  Одлуке о 

ослобађању плаћања земљишта, накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта, 
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накнаде за природне погодности (ренте) и накнаде за претварање пољопривредног у 

грађевинско земљиште у избјегличким насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица", 

„Вила", „Пољице" и „Гаврићи" („Службени гласник Града Добој" број 6/16). Истим 

рјешењем Суд није прихватио иницијативу за обустављање примјене оспорене одлуке.  

Скупштина Града Добој није доставила одговор на рјешење о покретању 

поступка.  

Одлуку о ослобађању плаћања земљишта, накнаде за трошкове уређења 

грађевинског земљишта, накнаде за природне погодности (ренте) и накнаде за 

претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у избјегличким насељима 

„Баре", „Липац", „Мала Буковица", „Вила", „Пољице" и „Гаврићи" („Службени гласник 

Града Добој" број 6/16) донијела је Скупштина Града Добој на основу члана 30. Закона 

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

118/05 и 98/13) и члана 33. Статута Града Добој ("Службени гласник Града Добој" бр. 

9/12, 3/14 и 12/14). Овом одлуком се градитељи објеката ослобађају од плаћања 

земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за природне 

погодности (ренте) у избјегличким насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица", 

„Вила", „Пољице" и „Гаврићи" (члан 1), те плаћања накнаде за претварање 

пољопривредног у грађевинско земљиште (члан 2).  Према члану 3. ове одлуке Град 

Добој ће платити земљиште, накнаду за уређење грађевинског земљишта, накнаду за 

природне погодности (ренту) и накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско 

земљиште за градитеље објеката из члана 1. ове одлуке у складу са Законом и другим 

прописима,  а према члану 4. ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику  Града Добој".   

          

Чланом 10. Устава Републике Српске у односу на који је оспорена уставност  

наведене одлуке утврђено је да су грађани Републике равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално 

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

положај или друго лично својство. 

 

Устав у другим одредбама које су релевантне за разматрање навода из 

иницијативе утврђује: да се законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и 

управљање добрима од општег интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара 

од општег интереса и градског грађевинског земљишта (члан 59), да Република уређује 

и обезбјеђује, између осталог, коришћење простора (тачка 8. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава), 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), те да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 

Чланом 73. Закона 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 оспорене одлуке прописано је: да је инвеститор израдње објеката на 

градском грађевинском земљишту дужан да прије добијања грађевинске дозволе плати: 

ренту и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (став 1), да се 

накнада за уређење градског грађевинског земљишта утврђује у складу са одредбама 

овог закона, прописа донесених на основу овог закона и одлуке скупштине јединице 
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локалне самоуправе из члана 69. став 1. овог закона (став 2), да се за пољопривредно 

земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште 

за које инвеститор плаћа накнаду за претварање пољопривредног у грађевинско 

земљиште у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују за износ плаћене 

накнаде за претварање (став 3), да изузетно од става 1. овог члана, инвеститор 

линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре не плаћа накнаду из става 1. овог 

члана (став 4), те да министар доноси правилник којим се регулишу структура, 

елементи и начин обрачуна накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта (став 5). 

 

За оцјену законитости оспорене одлуке су, по оцјени Суда, од значаја и друге 

одредбе Закона о уређењу простора и грађењу, и то члан 2. став 1. тачка в) и став 2. 

тачка к) којим је прописано да је градско грађевинско земљиште изграђено и 

неизграђено земљиште у градовима и насељима градског карактера, које је 

одговарајућим документима просторног уређења намијењено за изградњу објеката у 

складу са одредбама овог закона, а раније је одређено законом и другим прописима, 

односно које је као такво одређено одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, а 

да је инвеститор правно или физичко лице у чије име се гради објекат, затим члан 71. 

којим је, између осталог, прописано да градско грађевинско земљиште може бити 

уређено и неуређено (став 1), те да уређење градског грађевинског земљишта врши 

јединица локалне самоуправе, а уређење обухвата његово припремање и опремање 

(став 4), као и члан 72. којим је прописано да финансирање уређења градског 

грађевинског земљишта и израде докумената просторног уређења врши јединица 

локалне самоуправе, и то из средстава остварених од: накнаде на основу природних и 

локацијских погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати 

приликом коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента) (тачка а),  накнаде за 

уређење грађевинског земљишта (тачка б), закупнине за грађевинско земљиште (тачка 

в), продаје грађевинског земљишта (тачка г), дијела пореза на имовину (тачка д) и 

других извора у складу са посебним прописима (тачка ђ). Такође, члан 75. ст. 1. и 2. 

овог закона према којем се инвеститору изградње објекта на градском грађевинском 

земљишту не може издати грађевинска дозвола док не достави доказ да је плаћена 

утврђена накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, с тим да 

јединица локалне самоуправе одлуком из члана 69. овог закона може прописати да се 

накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента могу платити у 

мјесечним ратама, на период највише до десет година. 

 

Поред тога, за оцјену законитости наведене Одлуке од значаја су и одредбе 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме доношења оспорене одлуке, као и 

сада важећег  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), те Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12). 

 

Законом о локалној самоуправи прописано је да самосталне надлежности 

општине обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског 

земљишта и пословног простора (члан 12. тачка а) алинеја 5. ранијег односно члан 18. 

тачка 4) важећег закона, те да скупштина доноси одлуке и друге опште акте и даје 

њихово аутентично тумачење (члан  30. став 1. aлинеја  2. ранијег односно 39. став 2. 

тачка 2)  важећег закона). 
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Законом о пољопривредном земљишту, и то чланом 3. став 2 прописано је да се 

пољопривредним земљиштем у смислу овог закона сматрају и земљишта којима је 

планским актима Републике Српске, општина и градова одређена друга намјена, све 

док се за та земљишта у поступку привођења планираној намјени не плати накнада за 

промјену намјене у складу са овим законом, а чланом 32. да за промјену намјене 

пољопривредног земљишта странка (власник, односно корисник пољопривредног 

земљишта) плаћа једнократну накнаду, осим у случајевима ослобађања од плаћања 

накнаде прописаних овим законом (став 1),  да пољопривредно земљиште не може да се 

почне користити у непољопривредне сврхе док се не изврши уплата накнаде из става 1. 

овог члана (став 2), да јединице локалне самоуправе не могу утврђивати општи интерес 

нити могу својим одлукама ослобађати од плаћања дијела накнаде који њима припада 

(став 3), да се наплаћена накнада по основу промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе усмјерава у односу 30% у буџет Републике 

Српске, а 70% у буџет општине на чијем се подручју налази земљиште (члан 35. став 1). 

Овим законом је, такође, и то чланом 36. ст. 1. тач. а) до ј), таксативно наведено у којим 

случајевима се  не плаћа накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта те је, 

између осталог,  наведено да се ова накнада не плаћа у случају изградње или 

легализације стамбеног објекта избјеглица, расељених лица и повратника на земљишту 

површине до 500 м2, под условом да је то лице у статусу или је имало статус избјеглице 

или расељеног лица у вријеме стицања власништва на земљишту намијењеном за 

стамбену изградњу, што доказује увјерењем Одсјека Министарства за избјеглице и 

расељена лица, односно надлежног органа (тачка и), с тим да према члану 36. став 5.  

рјешење о ослобађању од плаћања накнаде доноси надлежни орган локалне 

самоуправе. 

 

Оцјењујући  оспорени члан 1. Одлуке Суд  је утврдио да Закон о уређењу 

простора и грађењу не садржи одредбу којом се за обвезнике накнада за ренту и 

накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, дакле инвеститоре 

изградње објеката на градском грађевинском земљишту, прописују ослобађања ових 

накнада, као ни овлашћење за јединицу локалне самоуправе (општину/град) да 

пропише ослобађање од плаћања ових накнада. Једино овлашћење које је у том правцу 

дато јединици локане самоуправе је да одлуком којом се одређује градско грађевинско 

земљиште омогући инвеститорима изградње објеката који су обвезници накнада за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта и накнада за  ренту, исте  плате у 

мјесечним ратама, на период највише десет година.  Имајући у виду наведено Суд је 

утврдио да Скупштина Града Добој није имала законско овлашћење да уреди питања 

која се односе на ослобађање од плаћања накнада за ренту и накнада за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта, па је стога прекорачила овлашћења из 

Закона када је одредила ослобађање од плаћања ових накнада за поједине инвеститоре 

изградње објеката на градском грађевинском земљишту из члана 1. Одлуке.  

 

Суд је, такође, утврдио да је Скупштина Града Добој прекорачила своја 

овлашћења из закона и када је чланом 2. Одлуке одређене  субјекте (инвеститоре 

изградње објеката у појединим избјегличким насељима) ослободила од обавезе плаћања 

накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште, јер Законом о 

уређењу простора и грађењу,  као ни Законом  о пољопривредном земљишту на који, 

као посебан пропис упућује члан 73. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, није 

дато овлашћење општини/граду да може својом одлуком, као општим актом, одређене 

обвезнике  ослободити накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско 

земљиште. Оваква оцјена произлази из Закона о пољопривредном земљишту којим је  
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изричито прописано да јединице локалне самоуправе не могу утврђивати општи 

интерес нити могу својим одлукама ослобађати од плаћања дијела накнаде који њима 

припада, те је таксативно наведено у којим случајевима се не плаћа накнада за промјену 

намјене пољопривредног земљишта, а орган локалне самоуправе само овлашћен да, по  

захтјеву корисника, односно ивеститора, донесе рјешење о ослобађању од плаћања 

накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта. 

 

Имајући у виду да Скупштина Града Добој није имала законско овлашћење да 

уреди питања која се односе на ослобађање од плаћања накнада за трошкове уређења 

грађевинског земљишта, накнада за ренту и накнада за претварање пољопривредног у 

грађевинско земљиште на начин како је то прописано члановима 1. и 2. Одлуке, те да 

без ових одредаба Одлука у цјелини не може да остане у правном поретку, Суд је 

утврдио да оспорена Одлука у цјелини није у сагласности са законом. 

 

Наводи даваоца иницијативе који се односе на несагласност оспорене Одлуке са 

чланом 10. Устава нису, по оцјени Суда, од утицаја у овој правној ствари, будући да је 

доносилац акта оспореном одлуком уредио питања за која није имао законско 

овлашћење, а чињеница да Одлука није у сагласности са наведеним законима чини је 

неуставном са становишта члана 108. став 2. којим је утврђено да прописи и други 

општи акти морају бити у сагласности са законом. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-26/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28. фебруар 2018. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да доносилац подзаконског општег акта није имао законско 

овлашћење да инвеститоре изградње објеката на градском грађевинском земљишту 

ослободи од плаћања накнада, таквим нормирањем учинио је повреду уставног 

начела законитисти. 
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Рјешење 

Број: У-28/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

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

члана 40. став 5, члана 61. став 1. тачкa г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

фебруара 2018. године, д о н и о  је 

 

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
      

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 225. Закона о 

прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 63/14, 

110/16 и 100/17). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Недељко Јандрић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 225. Закона о 

прекршајима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 63/14). У 

иницијативи се наводи да је оспорена законска одредба, којом осуђеном у прекршајном 

поступку није омогућено да подигне захтјев за заштиту законитости, већ само 

републичком тужиоцу, супротна члану 16. Устава Републике Српске. Овом уставном 

одредбом је, како се истиче, утврђено да свако има право на једнаку заштиту својих 

права у поступку пред судом и другим државним органима, те је сваком зајемчено 

право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом 

праву. Поред тога, давалац иницијативе указује на то да је ставом 2. оспореног члана 

225. овог закона прописано да се одредбе Закона о кривичном поступку које се односе 

на подизање захтјева за заштиту законитости и одлучивање о њему сходно примјењују 

на захтјев за заштиту законитости у прекршајном поступку, те да је чланом 351. став 1. 

Закона о крививичном поступку прописано да овај ванредни правни лијек могу 

поднијети тужилац, осуђени и бранилац, због чега су одредбе наведених закона 

контрадикторне. Такође сматра да оспорени члан 225. Закона о прекршајном поступку 

није у сагласности са чланом II став 3. тачка е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6. 

Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. 

 

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске износи се став да давалац иницијативе на неадекватан и непотпун начин тумачи 

одредбу Устава на чију се повреду позива, те да оспорена одредба члана 225. Закона о 

прекршајима Републике Српске представља досљедну примјену члана 16. Устава. 

Такође се наводи да је законодавац, доносећи предметни закон, остао у границама 

Уставом зајемчених овлашћења, те се, руковођен разлозима цјелисходности и заштите 

општег интереса, ставио у функцију очувања темељних уставних начела. Доносилац 

овог закона истиче да је институт понављања прекршајног поступка, као ванредно 

правно средство, предвиђен искључиво у корист осуђеног лица, тако да осуђени у овом 

поступку може тражити заштиту евентуално повријеђених права. Поред тога, Народна 

скупштина Републике Српске износи став да сходна примјена Закона о кривичном 
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поступку значи да се одредбе тог закона примјењују само када неко питање није 

другачије уређено одредбама Закона о прекршајима Републике Српске, а што је управо 

случај са дефинисањем лица које има право на подношење захтјева за заштиту 

законитости. Коначно, у одговору се указује на то да, према члану 115. Устава, није у 

оквиру надлежности Уставног суда да оцјењује међусобну сагласност оспореног закона 

и Закона о кривичном поступку.  

 

 Оспореним чланом 225. Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17) прописано је да ће против 

правоснажних судских одлука републички тужилац подићи захтјев за заштиту 

законитости, ако је повријеђен закон (став 1), да се одредбе Закона о кривичном 

поступку које се односе на подизање захтјева за заштиту законитости и одлучивање о 

њему сходно примјењују на захтјев за заштиту законитости у прекршајном поступку 

(став 2), те да републичко тужилаштво не мора подићи захтјев за заштиту законитости 

ако сматра да је повријеђен закон, али да повреда закона није утицала на правилност 

одлуке и да није ријеч о правном питању важном за јединствену примјену закона или 

заштиту људских права и слобода (став 3).   

 

 У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 225. Закона о прекршајима 

Републике Српске Суд је имао у виду да према одредбама тачака 4, 5, 10. и 18. 

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

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, уставност и законитост, остваривање и 

заштиту људских права и слобода, организацију, надлежности и рад државних органа, 

као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред тога, у 

конкретом случају Суд је узео у обзир да је Уставом утврђено да се свако има право на 

једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом, те је сваком зајемчено право на жалбу или друго правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом интересу 

(члан 16), да се права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети или 

ограничити (члан 48. став 1), да судови штите људска права и слободе, утврђена права 

и интересе правних субјеката и законитост (члан 121. став 3), те да се оснивање, 

надлежност, организација и поступак пред судовима утврђују законом (члан 122). 

 

 Из наведених уставних одредаба, по оцјени Суда, произлази да је законодавац 

овлашћен да уређује све сегменте поступка пред судовима и другим државним 

органима. У складу са овим овлашћењем, Законом о прекршајима Републике Српске 

уређени су појам прекршаја, услови за прописивање прекршаја и прекршајних санкција 

и одговорности, те прекршајни поступак и поступак извршења прекршајних санкција. 

Уређујући питање прекршајног поступка, овим законом су, између осталог, прописани 

редовни и ванредни правни лијекови у овом поступку, те је у оквиру ванредних 

правних лијекова, оспореним чланом 225. регулисано подизање захтјева за заштиту 

законитости.   

 

 Ради цјеловитог сагледавања оспорене законске одредбе, Суд је имао у виду и то 

да је овим законом прописано да су овлашћени органи за покретање прекршајног 

поступка: надлежна министарства и други органи Босне и Херцеговине, Министарство 

унутрашњих послова, друга министарства и инспекцијски органи Републике Српске, 

надлежни органи јединица локалне самоуправе и привредна друштва и друга правна 

лица која имају јавна овлашћења у чију надлежност спада непосредно извршење или 

надзор над извршењем закона или прописа којима су прописани прекршаји (члан 11. 
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став 2), да се правилима прекршајног поступка овог закона омогућава правично вођење 

прекршајног поступка, заштита људских права, правилно утврђивање чињеница и 

законито одлучивање о прекршајној одговорности, тако да нико невин не буде кажњен, 

а да се починиоцу прекршаја изрекне казна или да се према њему примијени друга 

прекршајна санкација (члан 105. став 1), да ако овим законом нису уређена поједина 

питања прекршајног поступка, на та питања сходно се примјењују одредбе Закона о 

кривичном поступку Републике Српске (члан 105. став 3), да се овлашћења тужиоца 

уређена Законом о кривичном поступку Републике Српске сходно примјењују и на 

овлашћени орган у прекршајном поступку (члан 105. став 4), да су странке у 

прекршајном поступку: овлашћени подносилац захтјева, окривљени и оштећени који је 

поднио захтјев за покретање прекршајног поступка (члан 120. став 1), да су овлашћени 

подносиоци захтјева за покретање прекршајног поступка овлашћени органи из члана 

11. овог закона (члан 121. став 1), да уколико тужилац за одређено дјело нађе да има 

обиљежја прекршаја, предмет ће уступити надлежном овлашћеном органу (члан 121. 

став 4).  Поред тога, према члану 203. овог закона, жалба је редовни правни лијек који 

се изјављује против првостепеног рјешења о прекршају и могу је изјавити окривљени и 

подносилац захтјева, док је чланом 221. прописано да захтјев за понављање 

прекршајног поступка (који је ванредни правни лијек) може поднијети кажњени.   

 

 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да оспореним чланом 225. Закона о 

прекршајима Републике Српске није дошло до повреде члана 16. Устава, на који 

указује давалац иницијативе, већ да овакво прописивање предстваља одраз цјелисходне 

процјене законодавца у регулисању предметног правног питања. Наиме, наведена 

уставна одредба гарантује сваком учеснику у било којем судском поступку једнаку 

заштиту права, па сходно томе, у конкретном случају јемчи исти степен правне заштите 

странкама и у прекршајном поступку. Међутим, како из одредаба члана 120. став 1. и 

члана 121. став 1. овог закона, а у вези са чланом 11. став 2. јасно произлази, 

републички тужилац у прекршајном поступку нема својство ни странке, а ни учесника, 

тако да се у контексту уставне норме из члана 16. његов положај у прекршајном 

поступку не може довести у везу са положајем кажњеног лица у смислу права на 

једнаку правну заштиту у поступку пред судом за прекршаје. Оспореном одредбом 

Закона, дакле, исто право на подизање захтјева за заштиту законитости није дато не 

само окривљеном него оно није дато нити другој страни у истом поступку, односно 

овлашћеном подносиоцу захтјева. Сходно оваквом легислативном рјешењу, једнака 

правна заштита окривљеног у односу на супротну страну у прекршајном поступку, по 

оцјени Суда, није доведена у питање. До кршења предметне уставне гаранције би 

евентуално могло доћи у процесној ситуацији у којој би ово право било ускраћено 

једној од странака у поступку у односу на другу, што у конкретној ствари није случај. 

Суд сматра да чињеница да је законодавац само републичком тужиоцу дао могућност 

за подизање захтјева за заштиту законитости у прекршајном поступку, не доводи до 

повреде права кажњеног на једнаку правну заштиту, јер се ова уставна гаранција 

односи на странке у поступку, а не и на трећа лица. С обзиром на то да се ради о 

ванредном правном средству, које се подноси због повреде материјалног закона или 

битних повреда законских одредаба о поступку, законодавац је, вођен својом 

цјелисходном оцјеном, дао дискреционо овлашћење Републичком тужиоцу да, као 

високо стручни орган, искористи ово правно средство када сматра да је то неопходно 

због повреде закона. Истовремено, Суд сматра потребним указати на то да кажњена 

лица у прекршајном поступку, потпуно равноправно у односу на супротну страну у 

истом поступку, имају право да против одлуке суда уложе жалбу, као редован правни 
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лијек, те захтјев за понављање поступка, који је ванредно правно средство, чиме се у 

потпуности реализују гаранције из члана 16. Устава.  

 

 Наводе даваоца иницијативе о несагласности оспорене одредбе Закона о 

прекршајима Републике Српске са чланом 350. Закона о кривичном поступку, Суд није 

раматрао с обзиром на то да, сходно члану 115. Устава, није надлежан за оцјењивање 

међусобне сагласности одредаба појединих закона. Према истој уставној одредби, није 

у оквиру надлежности овог суда да оцјењује ни сагласност оспорене законске норме са 

Уставом Босне и Херцеговине.  

 

 С обзиром на паушалне наводе даваоца иницијативе о повреди члана 6. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода у конкретном случају, 

односно недостатак било каквог образложења или аргументације у том смислу, Суд 

није разматрао иницијативу у односу на ове наводе.  

 

  Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспореног члана 225. 

Закона о прекршајима Републике Српске одлучио без доношења рјешења о покретању 

поступка. 

 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-28/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 Не постоји повреда уставног права на једнаку правну заштиту у поступку 

пред судом у ситуацији кад је законом дато овлашћење републичком тужиоцу да у 

прекршајном поступку поднесе захтјев за заштиту законитости, јер коришћење 

овог правног лијека није дато не само окривљеном него оно није дато нити другој 

страни у истом поступку, односно овлашћеном подносиоцу захтјева. 
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Рјешење 

Број: У-30/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 28. фебруара 2018. године,  д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности поступка доношења Буџета Републике Српске за 2017. годину 

("Службени гласник Републике Српске" број 116/16).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душан Берић, Сњежана Божић, Бранко Бутулија, Никола Гаврић, Недељко 

Гламочак, Вукота Говедарица, Симуна Жакула, Стево Јоксимовић, Соња Караџић-

Јовичевић, Новак Мотика, Слађана Николић, Игор Остојић, Наде Планинчевић, 

Миладин Станић, Желимир Нешковић, Давор Шешић, Синиша Илић и Миланко 

Михаљица дали су Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности поступка доношења 

Буџета Републике Српске за 2017. годину ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/16). По мишљењу даваоца иницијативе поступак доношења Буџета Републике 

Српске за 2017. годину по хитном поступку, проведен је супротно одредбама чл. 221, 

224, 225. и 227. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 31/11), а тиме и члана 78. Устава Републике Српске. 

Поменута одредба Устава, по мишљењу давалаца иницијативе, реализована је 

усвајањем Пословника Народне скупштине Републике Српске, којим је уређена 

унутрашња организација Народне скупштине, начин остваривања права и дужности 

народних посланика и друга питања од значаја за рад и остваривање задатака Народне 

скупштине. Надаље, указује се на члан 21. Закона о буџетском систему ("Службени 

гласник Републике Српске" број 121/12) и на члан 4. став 2, члан 10. ст. 1. и 2. и члан 

19. став 2. тачка 1) Закона о фискалној одговорности у Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске" број 94/15). С тим у вези, износи се анализа текста 

образложења приједлога оспореног акта који је Влада Републике Српске, као 

овлашћени предлагач, упутила у скупштинску процедуру, те истиче да у конкретном 

случају није достављена изјава о фискалној одговорности одговорног лица, ни дато 

мишљење Фискалног савјета, како је то законом предвиђено. Због наведеног предлаже 

се да Суд иницијативу прихвати и, након проведеног поступка, утврди да поступак 

доношења оспореног Буџета Републике Српске за 2017. годину ("Службени гласник 

Републике Српске" број 116/16) није у сагласности са одредбама чл. 221, 224, 225. и 

227. Пословника Народне скупштине  Републике  Српске, а тиме ни члана 78. Устава 

Републике Српске.  

  

Народна скупштина Републике Српске доставила је одговор у коме се наводи да 

иницијатива не поставља питања уставноправног, него превасходно процесног 

карактера, те као таква не даје могућност да се на одговарајући начин оцјењује у 
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уставносудском поступку, због чега се предлаже да Суд исту не прихвати. Такође се 

наводи да је Народна скупштина Републике Српске, сходно својим надлежностима, 

спровела поступак и на Двадесет првој посебној сједници, која је одржана 24. децембра 

2016. године, донијела Одлуку о усвајању Буџета Републике Српске за 2017. годину 

("Службени гласник Републике Српске" број 116/16), чији је саставни дио Буџет 

Републике Српске за 2017. годину. У одговору се даље истиче да је чланом 227. 

Пословника Народне скупштине Републике Српске прописано да се на акте из чл. 224. 

и 226. примјењују одредбе овог пословника о поступку за доношење закона, тј. на 

доношење других аката, међу којима је и буџет, као и да Устав Републике Српске не 

садржи детаљне одредбе о самом поступку доношења закона, других прописа и општих 

аката, већ даје овлашћење Народној скупштини да то питање аутономно уреди својим 

актом, те указује на одлуку Суда у предмету број У-5/16 од 30. новембра 2016. године. 

Сматрају да даваоци иницијативе у суштини изражавају своје неслагање са наведеним 

разлозима за доношење буџета по хитном поступку, те да није у надлежности Уставног 

суда да оцјењује уставност поступка доношења буџета у односу на одредбе поменутог 

пословника.     

 

 Увидом у "Службени гласник Републике Српске" број 116/16, у коме је 

објављена  Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2017. годину, Суд је утврдио 

да је ту одлуку Народна скупштина Републике Српске донијела на Двадесет првој 

посебној сједници, која је одржана 24. децембра 2016. године, на основу члана 70. став 

1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника 

Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

31/11). Овом одлуком Народна скупштина Републике Српске усваја Буџет Републике 

Српске за 2017. годину (тачка I), чији је саставни дио Буџет Републике Српске за 2017. 

годину (тачка II), те прописује да одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (тачка III).   

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које је оспорена уставност 

поступка доношења Буџета Републике Српске за 2017. годину и одредбама које су, по 

оцјени Суда, од значаја за оцјењивање уставости оспорене одлуке утврђено је: да 

Народна скупштина Републике Српске доноси, између осталог, план развоја, просторни 

план, буџет и завршни рачун (члан 70. став 1. тачка 3), да Народна скупштина одлучује 

већином гласова свих народних посланика, ако Уставом није предвиђена посебна 

већина (Амандман XXXVII којим је замијењен члан 75), да право предлагања закона, 

других прописа и општих аката имају предсједник Републике, Влада, сваки народни 

поланик или најмање 3.000 бирача (Амандман XXXVIII којим је замијењен члан 76), да 

Народна скупштина Републике Српске уређује свој рад и организацију и остваривања 

права и дужности посланика (члан 78), да закони, 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), да закони, други прописи и општи акти ступају на 

снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 

разлога није предвиђено да раније ступе на снагу и да се прије ступања на снагу, 

закони, други прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем 

службеном гласилу (члан 109), и да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом 

(члан 115). 

 

Суд је, такође, имао у виду да је одредбама Пословника Народне скупштине 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 37/11) на које 
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указују даваоци иницијативе, и то члан 221, којим је прописано да се закон може, 

изузетно, донијети по хитном поступку (став 1), да се по хитном поступку може да 

донесе само закон којим се уређују питања и односи настали усљед околности које 

нису могле да се предвиде, а недоношење закона по хитном поступку могло би да 

проузрокује штетне посљедице по живот и здравље људи, безбједност Републике и рад 

органа и организација (став 2), да је предлагач закона дужан да у писаном образложењу 

приједлога закона наведе штетне посљедице које би настале због недоношења овог 

закона по хитном поступку (став 3) и да приједлог закона по хитном поступку може 

поднијети народни посланик чији приједлог подржи најмање 15 посланика, или клуб 

који има 10 или више чланова, те клубови који имају заједно 10 или више посланика 

(став 4), члана 224, према којем се доношење просторног плана, буџета, економске 

политике и стратегије покреће подношењем нацрта ових аката, члана 225, којим је 

прописано да се нацрт просторног плана, буџета, економске политике и стратегије, с 

образложењем и потребном документацијом, подноси предсједнику Народне 

скупштине (став 1) и да се нацрт просторног плана обавезно упућује на јавну расправу, 

те члана 227, према којем се на акте из чл. 224. и 226. примјењују одредбе овог 

пословника о поступку за доношење закона, ако Уставом, законом и овим пословником 

није другачије одређено.                     

 

Имајући у виду да даваоци иницијативе оспоравају Буџет Републике Српске за 

2017. годину због поступка доношења овог акта по хитном поступку, те да поступак 

доношења других аката, међу којим и буџета, по хитном поступку није уређен Уставом 

већ Пословником Народне скупштине Републике Српске, Суд је, као претходно 

питање, размотрио да ли је надлежан да оцјењује уставност поступка доношења буџета 

у односу на одредбе Пословника Народне скупштине Републике Српске којима је 

уређен поступак доношења других аката по хитном поступку.   

 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је, прије свега, имао у виду 

члан 108. Устава, којим је утврђено да закони, други прописи и општи акти морају бити 

у сагласности са Уставом и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности 

са законом, као и члан 115. Устава, према којем Уставни суд одлучује о сагласности 

закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих 

аката са законом. Како из наведених одредби Устава произлази да Народна скупштина 

Републике Српске доноси буџет Републике и да је Уставом утврђено ко су овлашћени 

предлагачи закона, других прописа и општих аката, потребна већина за одлучивање 

Народне скупштине, те питање њиховог ступања на снагу и објављивања, то је Суд 

утврдио да Устав не садржи детаљне одредбе о самом поступку доношења закона, 

других прописа и општих аката, већ даје овлашћење Народној скупштини да то питање 

аутономно уреди својим актом.  

 

Полазећи од наведених уставних одредби из којих произлази да је Уставни суд 

надлежан да оцјењује уставност закона, других прописа и општих аката само у оном 

дијелу којим су спорна питања уређена Уставом, Суд је оцијенио да поступак 

доношења других прописа и општих аката, који је уређен пословничким одредбама, 

није уставноправно питање о коме је надлежан да одлучује Уставни суд. Притом, Суд 

је оцијенио да није предмет уставносудског поступка утврђивање да ли је приједлог за 

доношење буџета Републике по хитном поступку образложен на начин како је то 

прописано одредбама Пословника, као и да ли је у том поступку било неправилности на 

које указују даваоци иницијативе, јер се ради о питањима која, сагласно члану 115. 

Устава, нису у надлежности Уставног суда.           
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Како Суд, сагласно одредбама члана 115. Устава Републике Српске, није  

надлежан да оцјењује уставност поступка доношења оспореног Буџета Републике 

Српске за 2017. годину ("Службени гласник Републике Српске" број 116/16) у односу 

на одредбе Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 31/11 и 37/11), како се то иницијативом тражи, то је, сагласно 

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

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

иницијативу не прихвати.     

  

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-30/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

 Будући да је Уставни суд надлежан да оцјењује уставност закона само у 

оном дијелу којим су спорна питања уређена Уставом, Суд је оцијенио да поступак 

доношења Буџета Републике Срске за 2017. годину који је уређен пословничким 

одредбама, иако представља елемент формалне уставности закона у ширем 

смислу, није уставноправно питање о коме је надлежан да одлучује. 
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Одлука 

Број: У-31/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

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  28. фебруара 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 18. став 2. Правилника о условима и поступку емисије 

хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/12, 88/13, 

107/16 и 111/16), у дијелу који гласи „номиналне или“, није у сагласности са 

Уставом Републике Српске, Законом о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) и Законом о тржишту 

хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 

30/12, 59/13, 108/13 и 4/17). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Бојан Пеулић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 4. Правилника о измјенама и допунама Правилника о условима и 

поступку емисије хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број 

107/16) и Исправке правилника о измјенама и допунама Правилника о условима и 

поступку емисије хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број 

111/16), што одговара члану 18. став 2. Правилника о условима и поступку емисије 

хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/12, 88/13, 107/16 

и 111/16). Давалац иницијативе сматра да је оспорена одредба у супротности са чланом 

207. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) који дозвољава да продајна цијена акција буде нижа 

од њихове номиналне вриједности али, за разлику од оспореног члана 18. став 2. 

Правилника, предметна законска одредба не садржи ограничење у смислу прецизирања 

случајева када је, по оваквој цијени, могуће емитовати хартије од вриједности. Такође 

истиче се да Закон не садржи овлашћење за доношење подзаконског правног акта који 

би предвидио овакве случајеве. Давалац иницијативе сматра да је оспореним чланом 

Правилника, у текст одредбе члана 207. став 1. Закона о привредним друштвима, 

додато прописивање из тачака а) до г) члана 207. став 3. истог закона, којима су 

предвиђени изузетни случајеви када продајна цијена емитованих акција може бити 

нижа од тржишне, али не и од њихове номиналне вриједности. На тај начин је Комисија 

за хартије од вриједности Републике Српске, супротно Закону о привредним 

друштвима, омогућила да продајна цијена акција, у ограниченом броју случајева, може 

бити нижа, не само од тржишне, како то дозвољава Закон (члан 207. став 3), већ и од 

њихове номиналне вриједности.  
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Поред овога, давалац иницијативе истиче да преузете одредбе Комисија није ни 

језички прилагодила подзаконском акту, те је тако, у тачки б) члана 18. став 2. 

Правилника, дословно преписана законска формулација „утврђеним овим законом“. На 

основу изложеног предлаже да Суд утврди да оспорена одредба Правилника није у 

складу са Уставом и Законом о привредним друштвима, као и да Суд, до доношења 

коначне одлуке, обустави њену примјену.  

У одговору Комисије за хартије од вриједности Републике Српске истиче се да 

је, ради провођења послова утврђених Законом о тржишту хартија од вриједности 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), 

ова Комисија  овлашћена да, између осталог, доноси правилнике (члан 260. тачка а) и 

члан 254. став 3. истог закона). Поред тога, наводи се да је, сходно члану 23. став 1. и 

чл. 142. и 301. поменутог закона, Комисија дужна да подзаконским актом пропише 

продајну цијену хартија од вриједности или начин њеног утврђивања, због чега давалац 

иницијативе погрешно закључује да законом није одређено да ће се нижим правним 

актом прописати случајеви када је могуће емитовати хартије од вриједности по цијени 

нижој од номиналне. Како је чланом 60. Закона о тржишту хартија од вриједности 

прописан обавезан садржај одлуке о емисији хартија од вриједности, те да, у складу са 

чланом 23. став 1. истог закона, ова одлука мора садржавати податак о њиховој цијени, 

доносилац оспореног акта сматра да је поступао у границама својих надлежности када 

је оспореним правилником, поред другог, уредио начин утврђивања продајне цијене 

акција. Такође, у одговору се наводи да члан 4. Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности  регулише у складу 

са чланом 207. став 1. Закона о привредним друштвима, који општом одредбом 

дозвољава да продајна цијена акција може бити нижа од њихове номиналне 

вриједности. Како се наводи, законодавац је у ставу 3. члана 207. овог закона, између 

осталог, прописао да се тржишна цијена акција утврђује у складу са прописима којима 

се уређује тржиште хартија од вриједности. Законодавац се, притом, није упуштао у 

уређивање начина утврђивања ове цијене, јер је у надлежности Комисије да регулише 

услове под којима се тргује, не само акцијама већ хартијама од вриједности уопште. 

Надаље, доносилац оспореног акта истиче да је, с обзиром на предмет регулисања, 

Закон о тржишту хартија од вриједности lex specialis у односу на Закон о приврединим 

друштвима. Такође, оспореним чланом Правилника таксативно је наведено када 

продајна цијена акција може бити мања од номиналне, чиме је спријечена могућност да 

у другим случајевима акције буду емитоване по цијени далеко нижој од номиналне 

вриједности, што је у сагласности са обавезом Комисије да штити интересе 

инвеститора и јавности. Доносилац акта не спори да је приликом прописивања 

поменутих случајева преузео одредбу члана 207. став 3. Закона о привредним 

друштвима, те истиче да то не може бити разлог неуставностии оспореног правилника, 

док је текст "утврђен овим законом" (члан 18. став 2. тачка б) Правилника) омашком 

преузет у дословном облику. С обзиром на наведено, истиче се да је иницијатива 

неоснована те се предлаже да је Суд не прихвати.   

 

Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 60/12, 88/3, 107/16) донијела је Комисија за хартије од 

вриједности Републике Српске на основу члана 254. став 3, члана 260. тачка а), члана 

301. тачка б), а у вези са чланом 11. став 8, чланом 14. став 3), чланом 26. став 2, чланом 

27. ст. 2. и 4, чланом 37. став 7, чланом 40. став 2, те чланом 60. став 5. Закона о 

тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 

34/09 и 30/12), као и чланом 108. став 3. Закона о инвестиционим фондовима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 92/06), док је Исправку Правилника о 
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измјенама и допунама Правилника о условима и поступку емисије хартија од 

вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број 111/16) дала предсједница 

Комисије за хартије од вриједности Републике Српске на основу члана 253. Закона о 

тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06, 

34/09, 30/12, 59/13 и 108/13). 

 

Оспореним чланом 18. став 2. Правилника о условима и поступку емисије 

хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 60/12, 88/13, 107/16 

и 111/16) прописано је да продајна цијена може бити нижа од номиналне или тржишне 

цијене у случају емисије: а) акција по вриједности утврђеној за варанте или за 

замјенљиве обвезнице, б) обичних акција у складу са поступком утврђеним овим 

законом за извршење права пречег уписа акција постојећих акционара по вриједности 

која не може бити нижа од 90% од њихове тржишне цијене, в) акција у поступку 

реорганизације друштва и г) акција брокеру или другом посреднику ради њихове 

препродаје по тржишној вриједности, по вриједности која може бити мања од тржишне 

вриједности, али не више од износа посредничке провизије утврђене као проценат од 

вриједности по којој се издају акције, с тим да она не може прећи 10% тржишне 

вриједности тих акција. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 18. став 2. 

Правилника Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи, између осталог, на владавини права, те на 

парламентарној демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7);  да 

Република, између осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе, 

правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора (тачка 

6. члана 68. Устава који је замијењен Амандманом XXXII на Устав);  да се државна 

власт у Републици организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 1); да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, док 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

  

Суд је, такође, узео у обзир да је чланом 207. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) 

прописано: да продајна цијена акција може бити нижа од њихове номиналне 

вриједности (став 1), те да продајна цијена акција може бити нижа од тржишне цијене 

утврђене у складу са прописима којим се уређује тржиште хартија од вриједности за: 

издавање акција по вриједности утврђеној за варанте или за замјенљиве обвезнице, као 

и за издавање обичних акција у складу са поступком утврђеним овим законом за 

извршење права пречег уписа акција постојећих акционара по вриједности која не може 

бити нижа од 90 % од њихове тржишне цијене, те издавање акција у поступку 

реорганизације друштва и издавање акција брокеру или другом посреднику ради 

њихове препродаје по тржишној вриједности, по вриједности која може бити мања од 

тржишне вриједности али не више од износа посредничке провизије утврђене као 

проценат од вриједности по којој се издају акције, с тим да она не може прећи 10 % 

тржишне вриједности тих акција (став 3. тач. а), б), в) и г). 

   

Законом о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) порописано је: да се њиме, поред 

другог, уређује заштита интереса титулара права из хартија од вриједности и 

инвеститора на тржишту хартија од вриједности, као и организација и надлежност 

Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (члан 1. тач. д) и е); да су хартије 
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од вриједности, у смислу овог закона, и хартије од вриједности у ужем смислу (члан 3. 

став 1. тачка а); да су хартије од вриједности у ужем смислу, између осталог, власничке 

хартије од вриједности (члан 4. тачка а); да су власничке хартије од вриједности акције 

које емитује акционарско друштво у складу са овим законом и законом којим се уређује 

пословање привредних друштава и које представљају својину на дијелу основног 

капитала акционарског друштва (члан 4а. став 1); да одлука о емисији хартија од 

вриједности обавезно садржи продајну цијену или начин њеног утврђивања (члан 23. 

став 1. тачка л); да ближе услове под којима се хартијама од вриједности тргује на 

берзи и другом уређеном јавном тржишту прописује Комисија (члан 142); да је 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске стално и независно правно лице, 

основано ради уређивања и контроле емитовања и промета хартија од вриједности, чије 

су надлежности и обавезе утврђене овим законом (члан 244. став 1); да предсједник 

Комисије потписује прописе и акте из надлежности Комисије, доноси појединачне акте 

који се односе на учеснике у промету хартија од вриједности, заступа и представља 

Комисију према другим институцијама и учесницима у промету хартија од 

вриједности, сазива сједнице и предсједава њиховим радом, да је одговоран за 

провођење прописа Комисије, одлучује о заснивању и престанку радног односа, 

платама и извршавању обавеза запослених у стручним службама (члан 253); да ради 

спровођења и извршавања послова утврђених овим и другим законом, Комисија доноси 

правилнике, наредбе, упутства, правила и друге опште акте (члан 254. став 3); да је 

Комисија, између осталог, надлежна да доноси опште акте у спровођењу овог и других 

закона, када је за то овлашћена законом, утврђује правила трговања хартијама од 

вриједности, прописује опште и посебне услове пословања које морају испуњавати 

правна лица којима Комисија даје дозволу за обављање послова или дјелатности (члан 

260. став 1. тач. а), ж) и и). Такође, Суд је узео у обзир да је Законом о тржишту хартија 

од вриједности који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 92/06 

од 22. септембра 2006. године, а који је ступио на снагу осмог дана од дана 

објављивања, прописано да је Комисија дужна да, у року од шест мјесеци од дана 

ступања на снагу овог закона, усклади и донесе, поред осталог, Правилник о условима 

и поступку емисије хартија од вриједности (члан 301. тачка б).  

 

С обзиром на наведено, Суд је утврдио да су Законом о тржишту хартија од 

вриједности уређене надлежности и обавезе Комисије за хартије од вриједности 

Републике Српске, као сталног и независног правног лица, основаног ради уређивања и 

контроле емитовања и промета хартија од вриједности. Комисији су овим законом 

дата и нормативна овлашћења, односно овлашћење да доноси опште акте у спровођењу 

овог и других закона, када је за то овлашћена законом, те је, између осталог, обавезана 

да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона усклади и донесе 

Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности. С тим у вези, 

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске била је овлашћена да донесе 

оспорени правилник, као и да њиме разради одредбе Закона о тржишту хартија од 

вриједности и Закона о привредним друштвима.  

 

Међутим, Суд је оцијенио да је, уређујући питање продајне цијене акција на 

оспорени начин, Комисија за хартије од вриједности предметну материју нормирала 

другачије у односу на законско рјешење предвиђено Законом о привредним друштвима, 

што је супротно њеним Уставним овлашћењима и овлашћењима садржаним у Закону о 

тржишту хартија од вриједности.  
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Суд је, наиме, утврдио да је чланом 4. Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности („Службени 

гласник Републике Српске“ број 107/16), те Исправком овог правилника објављеној у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 111/16, у текст раније важећег члана 18. 

став 2. Правилника о условима и поступку емисије хартија од вриједности („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 60/12 и 88/13), а којим је у цјелини био преузет члан 

207. став 3. Закона о привредним друштвима, интегрисано прописивање из става 1. 

истог члана овог закона. Тиме су, у оквиру важећег, тј. оспореног члана 18. став 2. 

Правилника, обједињене одредбе ст. 1. и 3. члана 207. Закона о привредним друштвима, 

али на начин да је овим измијењен смисао законског прописивања. Будући да оспорени 

члан 18. став 2. Правилника, за разлику од члана 207. став 1. предметног закона, 

ограничава број случајева када продајна цијена акција може бити нижа од њихове 

номиналне вриједности, Суд је оцијенио да описано обједињавање нема карактеристике 

разраде, већ суштинске измјене законског прописивања. Овим је, према мишљењу 

Суда, доносилац оспореног Правилника прекорачио границе свог овлашћења да 

детаљније уреди предмет продајне цијене акција.  Преузимање законске норме 

подзаконским актом оправдано је, искључиво, због потребе прецизнијег уређења 

законске материје, те је при томе неопходно да се понављањем не измијени суштина 

преузете одредбе и то независно од њене формалне или материјалне перфектности. 

Будући да из формулације оспореног члана 18. став 2. Правилника није несумњиво 

јасно да њиме прописана права и обавезе проистичу из преузетих одредаба Закона о 

привредним друштвима, Суд је утврдио да је истим нарушена хомогеност правног 

система, те је извор несигурности у примјени права. Такође, није од уставноправног 

значаја аргументација према којој је оспорено прописивање посљедица других 

законских рјешења која уређују овлашћења Комисије, јер је очигледно да предмет 

регулисања оспореног члана Правилника не одражава разраду таквих рјешења.  

 

Исто тако, с обзиром на чињеницу да оспорено прописивање није у функцији 

извршења законске материје, већ у исту интервенише, Суд је утврдио да је Комисија за 

хартије од вриједности, нормирајући као у члану 18. став 2. Правилника, у дијелу који 

гласи: „номиналне или“, поступила супротно чл. 142. и 301. тачка б) Закона о тржишту 

хартија од вриједности, јер је предметну материју регулисала шире од овлашћења да 

пропише ближе услове под којима се хартијама од вриједности тргује на берзи и 

другом уређеном јавном тржишту. На тај начин Комисија је изашла и ван надлежности 

из члана 254. став 3. Закона о тржишту хартија од вриједности, којим је овлашћена да 

доноси, између осталог, и правилнике, али искључиво ради спровођења и извршавања 

послова утврђених овим и другим законом. 

 

Регулишући предметну материју на оспорени начин, Комисија за хартије од 

вриједности Републике Српске је, према оцјени Суда, поступила супротно зајемченим 

начелима владавине права и подјеле власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. и члана 69. став 

1. Устава, као и зајемченом начелу уставности и законитости из члана 108. Устава.  

 

Имајући у виду да је чланом 115. Устава утврђен стандард оцјене у поступцима 

апстрактне контроле уставности, Суд је оцијенио да наводи којима се указује на језичке 

пропусте приликом преузимања законских норми, нису од уставноправног значаја.  

 

Такође, будући да је мериторно одлучено о уставности и законитости оспорене 

одредбе, Суд је оцијенио да је беспредметно разматрање захтјева даваоца иницијативе 

за обуставу њене примјене.  
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С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

        

       

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.              

 

 

Број: У-31/17                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

 

  

 

 

 

 

С обзиром да је Комисија за хартије од вриједности, супротно њеним 

Уставним и законским овлашћењеима, предметну материју уредила другачије у 

односу на рјешење предвиђено Законом о привредним друштвима, такво нормирање 

супротно је зајемченим начелима владавине права и подјеле власти, као и начелу 

уставности и законитости. 
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Одлука 

Број: У-34/17 oд 28. фебруара 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 22/18 

 

 

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 28. фебруара 2018. године, д о н и о  је 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 1. став 4. Правилника о измјенама и допунама 

Правилника о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и 

здравственој књижици ("Службени гласник Републике Српске" број 72/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о здравственој заштити 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 44/15).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драган Маринковић из Козлука дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 1. 

став 4. Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства 

осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник 

Републике Српске" број 72/13), који је донио је Управни одбор Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске. У иницијативи се наводи да оспорена одредба овог 

правилника није у сагласности са чланом 8. став 2. тачка в) Закона о здравственој 

заштити, као ни са чланом 37. став 3. Устава, јер лицима старијим од 65 година 

ускраћује законско и уставно право на здравствену заштиту из јавних прихода. Наиме, 

како се истиче, оспорена норма Правилника лицима старијим од 65 година која имају 

својство осигураног лица, овјеру здравствених књижица без уплаћених доприноса 

условљава стањем социјалне потребе, која се утврђује рјешењем Центра за социјални 

рад. Прописивање оваквог услова, по мишљењу даваоца иницијативе, супротно је 

релевантним нормама Закона о здравственој заштити, који не предвиђа утврђивање 

стања социјалне потребе ове категорије осигураника за остваривање права на 

здравствену заштиту. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорена одредба 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства осигураног 

лица, матичној евиденцији и здравственој књижици није у сагласности са Уставом и 

законом.   

 

У одговору на инцијативу који је доставио Фонд здравственог осигурања 

Републике Српске наводи се да се оспореном одредбом предметног правилника 

омогућава овом фонду да овјеру здравствених књижица одређеним категоријама 

осигураних лица не условљава плаћеним доприносом, под условом да лице има 

утврђено својство осигураника Фонда и да се налази у стању социјалне потребе која је 

потврђена рјешењем Центра за социјални рад. Указује се на одредбе чланова 2, 6, 28, 

42. и 56. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) којима су прописани услови и 

начин остваривања права из обавезног здравственог осигурања, обавеза Фонда да води 
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евиденцију у вези са остваривањем ових права и обавезе Управног одбора овог фонда 

приликом распоређивања средстава у текућој години. У одговору се истиче да је сврха 

оспорене одредбе овог правилника да се дефинишу категорије становника Републике 

Српске који имају утврђено својство осигураног лица Фонда, а који се налазе у стању 

посебне потребе за здравственом заштитом и да им се омогући овјера здравствене 

књижице, иако у одређеном моменту за неко лице из прописаних категорија није 

плаћен допринос за обавезно здравствено осигурање. 

       

Правилник о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства 

осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник 

Републике Српске" број 72/13) донио је Управни одбор Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске на основу члана 48, а у вези са чланом 28. и чланом 42. став 2. 

Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/99, 

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/04, 19/05, 

63/08, 64/09, 105/09 и 119/11). Оспореним чланом 1. став 4. овог правилника прописано 

је да се у члану 21. став (8) Правилника о утврђивању својства осигураног лица, 

матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 102/11, 40/12 и 56/12) додаје нова тачка д) која гласи: "лица старија од 65 година 

живота која се налазе у стању социјалне потребе утврђене рјешењем Центра за 

социјални рад."             

 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе предметног 

правилника, Суд је имао у виду да према одредбама тачака 12. и 18. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, 

здравство и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред тога, 

чланом 37. Устава утврђено је да свако има право на заштиту здравља, зајемчено је 

право на здравствену заштиту, у складу са законом, те гарантовано да дјеца, труднице и 

стара лица имају право на здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица под 

условом утврђеним законом. Према члану 108. Устава, закони, статути, други прописи 

и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  

 

 Сходно наведеним уставним овашћењима, Законом о здравственом осигурању 

уређен је систем обавезног и проширеног здравственог осигурања, права из осигурања, 

начин остваривања права и начела приватног здравственог осигурања. Овим законом је, 

између осталог, прописано да су обавезним здравственим осигурањем обухваћени сви 

грађани Републике Српске и друга лица у складу са законом (члан 2), да остваривање 

права из обавезног здравственог осигурања обезбјеђује Фонд здравственог осигурања 

Републике Српске и послодавци, под условима утврђеним овим закном и актима Фонда 

(члан 3), да у права из здравственог осигурања, прије свега, спада здравствена заштита 

(члан 4. став 1. алинеја 1), да сва осигурана лица имају једнака права на здравствену 

заштиту, те да се законом и актима Фонда утврђује које групе осигураника и мјере 

здравствене заштите имају приоритет у остваривању здравствене заштите и друге 

погодности због посебног социјално-медицинског статуса и на основу других 

критеријума утврђених законом (члан 8), да права из обавезног здравственог осигурања 

може остваривати лице којем је утврђен статус осигураног лица (члан 28. став 1), да се 

својство осигураног лица стиче подношењем пријаве за здравствено осигурање у 

Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса, који води Пореска 
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управа Републике Српске, а доказује се прописаном исправом (здравствена књижица) 

(члан 28. став 2), да Управни одбор Фонда, у складу са законом и Статутом Фонда, 

доноси Статут и друге опште акте Фонда (члан 49. тачке 1. и 2).  

 

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

Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 106/09 и 

44/15) којим је, између осталог, уређено обезбјеђење здравствене заштите, начела 

здравствене заштите, као и права и обавезе грађана и пацијената у остваривању 

здравствене заштите. Тако је овим законом прописано: да је здравствена дјелатност од 

општег интереса за Републику Српску (члан 3. став 1), да се на нивоу Републике 

обезбјеђује здравствена заштита под једнаким условима популационим и нозолошким 

групама од посебног социјално-медицинског значаја (члан 8. став 1), да здравствена 

заштита из става 1. члана 8. овог закона обухвата, поред осталих, и лица старија од 65 

година живота (члан 8. став 2. тачка в)).  

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да је 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске био овлашћен да 

донесе Правилник о утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и 

здравственој књижици, којим је регулисано утврђивање својства осигураника Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске, вођење матичне евиденције у области 

здравственог осигурања, услови и начин издавања, овјере и употребе здравствене 

књижице, као и њен облик, величина, изглед и садржај. Тако је, између осталог, 

уређујући питање услова за издавање, овјеру и употребу здравствене књижице, чланом 

21. став 6. основног текста предметног правилника прописан круг лица којима се овјера 

здравствених књижица не условљава плаћеним доприносом, под условом да им је 

утврђено својство осигураног лица Фонда. Оспореном одредбом члана 1. став 4. 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства осигураног 

лица, матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник Републике 

Српске" број 72/13), у члану 21. став 8. Правилника о утврђивању својства осигураног 

лица, матичној евиденцији и здравственој књижици ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 102/11, 40/12 и 56/12) додата је нова тачка д) према којој лица старија од 65 

година живота, здравствену књижицу могу овјерити без условљавања плаћањем 

доприноса само под условом да се налазе у стању социјалне потребе утврђене 

рјешењем Центра за социјални рад.           

 

Узимајући у обзир све напријед наведено, Суд је оцијенио да прописивање из 

члана 1. став 4. Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању својства 

осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о здравственој заштити. Наиме, чланом 8. овог 

закона гарантовано је на нивоу Републике обезбјеђивање здравствене заштите под 

једнаким условима одређеним категоријама лица која су од посебног социјално-

медицинског значаја, као што су: дјеца до навршених 15 година, школска дјеца, жене у 

току трудноће и порођаја, лица са инвалидитетом, лица у стању менталне ретардације 

или која болују од одређених тешких болести, корисници права из прописа који 

регулишу права бораца и војних инвалида, незапослена лица пријављена организацији 

за запошљавање ако не остварују новчану накнаду и сл. У круг ових субјеката 

одредбом члана 8. став 2. тачка в) овог закона уврштена су и лица старија од 65 година 

живота, без условљавања постојањем стања социјалне потребе. Ради се, дакле, о 

посебно заштићеним категоријама грађана од стране законодавца, којима је, с обзиром 

на њихов социјално-медицински статус, који се огледа у годинама живота, тешком 



73 

 

здравственом стању, социјалном положају или другом специфичном својству, 

законодавац дао приоритет и одређене погодности у остваривању права на здравствену 

заштиту. Како из релевантних одредаба члана Закона о здравственом осигурању 

произлази, здравствена заштита осигураника Фонда здравственог осигурања Републике 

Српске остварује се на основу овјерене здравствене књижице. У вези с тим, Суд указује 

на чињеницу да лица на која се односи оспорени члан 1. став 4. предметног правилника 

такође имају својство осигураника овог фонда.  

 

Слиједом наведеног Суд је утврдио да је доносилац оспореног правилника, 

прописујући услов постојања стања социјалне потребе лица старијих од 65 година како 

би имали могућност овјере здравствене књижице без претходног условљавања 

плаћањем доприноса, изашао из оквира својих овлашћења, јер је подзаконским актом 

увео нови, односно додатни услов за остваривање права на здравствену заштиту ове 

категорије лица, који није предвиђен законом. Оваквим прописивањем су адресати 

оспорене норме ограничени у остваривању права на здравствену заштиту које је 

гарантовано законом. Када се има у виду да је, према Закону о здравственој заштити, 

здравствена дјелатност од општег интереса за Републику, Суд сматра да сва темељна 

питања од значаја за област здравствене заштите, као што су услови и критеријуми за 

остваривање ових права, могу бити уређени само од стране законодавца. Због тога се 

оспореним правилником, који је подзаконски спроведбени акт, могу само разрадити 

релевантне законске одредбе из ове области ради њихове примјене, али не и 

прописивати услови за остваривање права на здравствену заштиту старих лица, као 

посебно осјетљиве категорије осигураника, које закон није предвидио. Сходно 

наведеном, оспореним прописивањем је, по оцјени Суда, нарушено начело законитости 

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

сагласности са законом. Поред тога, Суд је оцијенио да је у конкретном случају дошло 

и до повреде начела уставности, јер је оспорена норма овог правилника супротна члану 

37. став 3. Устава, којим је, између осталог, утврђено да стара лица имају право на 

здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица под условом утврђеним законом. 

По мишљењу овог суда, тумачењем ове уставне одредбе несумњиво се долази до 

закључка да се старим лицима, директно на основу Устава, гарантује здравствена 

заштита из јавних прихода без могућности постављања додатних услова који би 

ограничили или ускратили остваривање овог права. У вези са наведеним Суд је имао у 

виду и гаранцију из члана 48. став 1. Устава, према којем се права и слободе зајемчени 

овим уставом не могу одузети ни ограничити, као и одредбу из члана 49. Устава, којим 

је утврђено да се права и слободе остварују непосредно на основу Устава, осим када је 

Уставом утврђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом.   

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорене одредбе Правилника о измјенама и допунама Правилника о 

утврђивању својства осигураног лица, матичној евиденцији и здравственој књижици 

("Службени гласник Републике Српске" број 72/13), одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

  

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
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Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-34/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

28. фебруар 2018. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Адресати оспорене норме ограничени су у остваривању права на здравствену 

заштиту које је гарантовано законом и Уставом Републике Српске када је 

доносилац оспореног подзаконскг акта увео додатни услов за остваривање овог 

права у виду постојања стања социјалне потребе лица старијих од 65 година, а који 

услов није предвиђен законом. 
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Одлука 

Број: У-2/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

 
 

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

члана 60. став 1. тач. б) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. марта 2018. 

године, д о н и о  ј е  

 

О Д Л У К У 
           

Утврђује се да члан 15. став 3. Одлуке о комуналној накнади Општине 

Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 11 /13 ) није у сагласности 

са Уставом.           

  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 7, 

члана 8. и члана 20. Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени 

гласник Општине Градишка” број 11 /13). 

            

О б р а з л о ж е њ е 

 

 „ДАМБИ КОМЕРЦ“ д.о.о. Градишка, заступано по адвокату, Дринић 

Мирослави из Градишке, приједлогом је пред Уставним судом Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд), покренуло поступак за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине 

Градишка” број 11 /13), коју је донијела Скупштина Општине Градишка (у даљем 

тексту: Одлука). Предлагач наводи да је доносилац Одлуке, прописивањем као у 

одредбама члана. 5. став 2, члана 7. и члана 8, односно сабирањем бодова из наведених 

табела код одређивања висине комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње, прекорачио границе овлашћења прописане Законом о 

комуналној дјелатности. Образлажући наведено, предлагач истиче да је овим законом  

прописан само један основ по коме се уводи ова накнада, због чега се, по његовом 

мишљењу, мјерила и критеријуми за одређивање висине предметне комуналне накнаде 

не могу проширивати и на плаћање по основу припадности одређеној зони објекта за 

који се ова накнада уводи и утврђује. Наглашава, такође да је прописивање, да 

припадност одређеној зони према положају и намјени објекта носи одређен број 

бодова, те  да се по истом основу, дефинисаном као  стање опремљености локације 

појединим уређајима и објектима заједничке комуналне потрошње, поново одређују 

бодови, односно да се дуплирају бодови по истом основу, супрото интенцији 

законодавца код утврђивања ове накнаде. Поред тога, предлагач сматра да су и чланом 

15. став 3. оспорене одлуке, прекорачена овлашћења утврђена законом, односно да је 

доносилац Одлуке недоношењем рјешења о увећању комуналне накнаде грађанима, 

односно лицима који ту накнаду плаћају путем Службе обједињене наплате, ускратио 

основно уставно право на жалбу. Исто тако, сматра да се одредбом члана 20. Одлуке, 

без законског овлашћења, уводи прекршај и прекршајна санкција, односно да, 

неплаћање новчаног давања које се наплаћује принудним путем, не може имати 

квалификацију прекршаја, јер ту квалификацију не садржи ни Закон о комуналној 

дјелатности. С обзиром на то да предлагач сматра да све наведено указује на 
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несагласнот Одлуке са Уставом и Законом о комуналној дјелатности, предлаже  да се 

утврди неуставност и незаконитост ове одлуке у оспореном смислу и дијелу.    

 

 Одговор на наводе предлагача, Суду је доставила Скупштина Општине 

Градишка, у коме је, поред цитирања релевантних уставних и законских одредаба, те 

разлога доношења Одлуке, наведено да прописаним начином обрачуна комуналне 

накнаде Општина Градишка није изашла из оквира законског овлашћења из члана 22. 

став 2. Закона о комуналним дјелатностима, којим јој је, недвосмислено, дато 

овлашћење да одлуком пропише основе и мјерила за обрачун комуналне накнаде 

искључиво према нивоу опремљености објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње чије се одржавање, у највећој мјери, и обавља средствима прикупљеним по 

основу комуналне накнаде. Наведеним прописивањем се, по њиховом мишљењу, само 

настојало нормативно квалитетније дефинисати један од параметара за обрачун 

комуналне накнаде. Поред тога, сматрају да из уставних и законских одредаба 

неспорно произлази овлашћење скупштине јединице локалне самоуправе да пропише 

обавезу плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и уређаја заједничке 

комуналне потрошње.С обзиром на наведено, Одлука је, по њиховом мишљењу, 

законита, односно, сагласно наведеним законским одредбама  прописани су и одређени 

основи и мјерила на основу којих се утврђује висина комуналне накнаде у зависности 

од степена опремљености насеља објектима и уређајима комуналне потрошње и 

квалитета и стандарда комуналних производа и услуга у зависности од зоне у којој се 

објекат налази. Такође, сматрају да је неосновано оспоравање права на  жалбу из члана 

15. став 3. Одлуке, односно да исто није у супротности са Уставом и законом. Исто 

тако, сматрају да општина има право да пропише прекршаје у случају када обавезник 

не пријави промјене које су од значаја за обрачун комуналне накнаде, јер  се, како је 

наведено, ради о изворним приходима јединице локалне самоуправе. Сходно 

наведеном, предлажу да се не прихвати приједлог за оцјењивање уставности и 

законитости Одлуке.   

 

С обзиром на то да је предлагач, као предмет оспоравања навео Одлуку о 

комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине Градишка” број 

11/13), у цјелини, а конкретно  оспорио уставност и законитост  члана 7, члана 8, члана 

15. став 3. и члана 20.  Одлуке, Суд је, у даљем поступку оцјењивао уставност и 

законитост оспорених одредаба ове одлуке. 

 

Одлуку о  комуналној накнади Општине Градишка (Службени гласник Општине 

Градишка” број 11/13), Скупштина Општине Градишка је донијела је 14 новембра 2013. 

године, на основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник 

Републике Српске” број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 17. и 33. Статута Општине 

Градишка-Пречишћени текст (Службени гласник Општине Градишка  број 8/13). Овом 

одлуком се утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење објеката и 

уређаја заједничке комуналне потрошње и прописују основи и мјерила на основу којих 

се одређују висина комуналне накнаде, ослобађања од плаћања комуналне накнаде, 

обрачун и рокови плаћања комуналне накнаде на подручју Општине Градишка (члан 1). 

Чланом 5. став 2. ове одлуке, као мјерила за плаћање комуналне накнаде, утврђени су: 

а) степен опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке 

комуналне потрошње и, б) планирани обим и квалитет услуга и одржавања комуналних 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, а оспореним чланом 7. прописано 

је да се висина комуналне накнаде утврђује према јединици изграђене корисне 
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површине стамбеног, пословног и другог простора у зависности од зоне у којој се 

објекат налази и степена опремљености насеља, док се оспореним чланом 8. прописује 

да се број бодова из предходног члана утврђује сабирањем бодова из табела 1. и 2,  у 

којима су наведене висине ове накнаде у бодовима посебно  за сваку врсту објеката 

заједничке комуналне потрошње и врсту простора по зонама. Такође, оспореним 

чланом 15. став 3. ове одлуке, прописано је да се рјешења из става 1. доносе на 

годишњем нивоу, изузев, за обвезнике који накнаду плаћају путем Службе обједињене 

наплате, којима се ново рјешење доноси само у случају промјене параметара за 

одређивање комуналне накнаде, а оспореним чланом 20. прописане су новчане казне, 

поред осталог, и за прекршај неплаћања комуналне накнаде утврђене рјешењем 

одјељења Административне службе из члана 15. Одлуке.      

 

У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 7., члана 8, члана 15. став 3. 

и члана 20. Одлуке, Суд је имао у виду да је чланом 16. став 2. Устава Републике 

Српске  утврђено да је свакоме зајамчено право на жалбу или друго правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом интересу, 

да је чланом 102. став 1. тачке 2. и 6. Устава утврђено да општина преко својих органа, 

у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, извршава 

законе и друге прописе и опште акте републике чије је извршење повјерено општини, и 

да, према члану 108. став 2. Устава, прописи и други општи акти морају бити у 

сагласности са законом.   

 

Поред наведених одредаба Устава, Суд је имао у виду да је Закон о локалној 

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

наведен као правни основ за доношење предметне одлуке престао да важи 26. новембра 

2016. године, ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске” број 97/16) и да је: одредбама члана 12. став 1. тачка б) алинеја 2. 

ранијег, односно чланом 18. тачка 2) подтачка 2. важећег закона прописано да 

самосталне надлежности општине обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење 

обављања комуналних дјелатности; да је чланом 30. став 1. алинеја 9. ранијег, односно, 

чланом 39. став 2. тачка 10) важећег закона, прописано да скупштина јединице локалне 

самоуправе, као орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, 

доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена 

законом и да је одредбама члана 65. тачка в) алинеја 4. ранијег, односно одредбама 

члана 74. тачка 3. подтачка 4.  важећег закона прописано да су локалне накнаде један од 

извора прихода јединице локалне самоуправе односно да  приходи и примици јединица 

локалне самоуправе укључују и накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке 

комуналне потрошње.  

 

Такође, Суд је имао у виду и Закон о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске” број 124/11) којим се утврђују комуналне дјелатности од 

посебног јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, 

организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 

1). Чланом 2. став 1. тач. к), л), љ), м), н) и њ) прописано је да се дјелатностима 

заједничке комуналне потрошње, у смислу овог закона, сматрају: чишћење јавних 

површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним 

мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна 

расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене; које су дефинисане као 

комуналне услуге и производи који се могу дефинисати и измјерити, али које није 
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могуће посебно наплатити од сваког корисника комуналне услуге према количини 

стварно извршене комуналне услуге или коришћењу (члан 3. тачка р); да су услови 

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

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

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

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

хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, заштиту 

околине и тачност у погледу рокова испоруке (члан 13. став 1), док је  чланом 22. став 

2. прописано да се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уводи 

обавеза плаћања комуналне накнаде одређују основи и мјерила којима се утврђује 

висина накнаде зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних 

производа и услуга. Такође, релевантном одредбом члана 23. овог закона прописано је 

да се комунална накнада одређује према јединици изграђене корисне површине (м2) за 

стамбени, пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда, а чланом 25. 

да се висина комуналне накнаде утврђује рјешењем органа јединице локалне 

самоуправе надлежног за комуналне послове (став 1) и да се против рјешења из става 1. 

овог члана може изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију (став 2). 

 

Поред наведених, Суд је, у конкретном случају, имао у виду и Закон о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске” број 40/13, 106/15 и 3/16), 

којим је уређен систем просторног планирања и уређења простора, грађевинско 

земљиште и грађење објеката (члан 1) и дефинисано да је зона просторна цјелина или 

дио просторне сјелине, графички и нумерички одређена документом просторног 

уређења и у складу са посебним прописима (члан 2. став 1. тачка 3). Према одредбама 

члана 69. став 1. и члана 81. став 2. овог закона, одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе о уређењу простора и грађевинском земљишту одређује се грађевинско 

земљиште и зоне, док је чланом 71. став 2. прописано да уређење градског 

грађевинског земљишта је земљиште које је комунално опремљено за грађење у складу 

са спроведбеним документом просторног уређења, односно које има изграђен 

приступни пут, обезбијеђено снабдијевање водом и обезбијеђене друге посебне услове.  

 

  Суд је оцијенио да из наведених уставних и законских одредаба произлази да се 

приходи јединице локалне самоуправе уређују законом, да је законом дато овлашћење 

скупштини јединице локалне самоуправе да пропише обавезу плаћања комуналне 

накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, те да су 

законом одређене границе овлашћења скупштине јединице локалне самоуправе при 

увођењу и одређивању висине комуналне накнаде. 

 

Поред тога, Суд је оцијенио да је скупштина јединице локалне самоуправе 

законом овлашћена да својом одлуком којом се уводи обавеза плаћања комуналне 

накнаде одреди основе и мјерила за утврђивање висина ове накнаде, зависно од степена 

опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга.     

 

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

да је зона просторна цјелина или дио просторне цјелине одређен документом 

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

локалне самоуправе, са планираним и изграђеним комуналним објектима и уређајима и 
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да се комунална накнада плаћа за стамбени, пословни и други простор унутар 

грађевинског подручја – насеља на којем се, између осталих, обављају дјелатности 

заједничке комуналне потрошње: чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 

одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 

одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење 

атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним 

мјестима и дјелатност зоохигијене. Дакле, комунална накнада се плаћа ради 

финансирања комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, које су од животног 

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

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

чланом 13. Закона о комуналним дјелатностима. Сагласно наведеном, чланом 5. Одлуке 

је прописано да је основ за обрачун комуналне накнаде јединица изграђене корисне 

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

висине комуналне накнаде: степен опремљености насеља комуналним објектима и 

уређајима заједничке комуналне потрошње и планирани обим и квалитет услуга и 

одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, док је 

чланом 6. Одлуке, поред прописивања зона на које се дијели подручје општине 

Градишка, одређено да су  зоне и њихове границе идентичне зонама из Одлуке о 

грађевинском земљишту. Регулишући питање висине комуналне накнаде, оспореним 

члановима 7. и 8. Одлуке, прописано је да се висина комуналне накнаде утврђује према 

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

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

комуналним објектима, те је прописана формула на основу које се утврђује висина 

комуналне накнаде  за стамбени, производни и непроизводни простор појединачно, за 

сваку од предвиђених шест зона. 

  

На основу наведеног, Суд је утврдио да је оспореним члановима 7. и 8. Одлуке, 

идентично законском нормирању, регулисано питање основа и мјерила којима се 

утврђује висина комуналне накнаде, укључујући планиран обим и квалитет услуга и 

одржавање комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње 

предвиђених чланом 5. ове одлуке, због чега су ове одредбе  Одлуке сагласне са 

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

Републике Српске“ број 124/11) и због чега су неприхватљиви наводи предлагача о 

несагласности ових одредаба са  уставним  принципом из  члана 108. став 2. Устава 

Републике Српске. 

 

Међутим, у погледу разлога оспоравања члана 15. став 3. Одлуке, односно 

навода предлагача да су овом одредбом прекорачена овлашћења утврђена законом и да 

је доносилац Одлуке, лицима који ту накнаду плаћају путем Службе обједињене 

наплате, ускратио основно уставно право на жалбу, Суд је оцијенио да је овом 

одредбом, очигледно повријеђен уставни принцип из наведеног члана 16. став 2. 

Устава. Наиме, Суд је оцијенио да, поред тога што члан 15. Одлуке, у цијелини садржи 

нејасне и дијелом контрадикторне одредбе, те нумеролошку непрецизност у погледу 

означавања ставова овог члана којим је прописана обавеза доношења рјешења о висини 

накнаде за обвезнике плаћања комуналне накнаде, што, неспорно доприноси  правној  

несигурности, прописивање у оспореној одредби става 3. овог члана, па и као  изузетка, 

да се такво рјешење неће доносити за обвезнике који ту накнаду плаћају путем Службе 

обједињене наплате, супротно је уставном принципу којим је сваком зајамчено право 

на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву 

или на законом заснованом интересу. 
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Разматрајући разлоге оспоравања одредбе члана 20. Одлуке, Суд је оцијенио да 

је Скупштина Општине Градишка, овом одредбом, сагласно члану 4. став 1, члану 11. 

став 1. тачка 2., подтачка 3. и члану 43. став 4. Закона о прекршајима Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске” бр. 63/14 и 110/16) прописала, поред осталих и 

износ новчане казне за прекршај неплаћања комуналне накнаде утврђене рјешењем 

одјељења Административне службе из члана 15. Одлуке. С обзиром на то да је 

наведеним одредбама Закона о прекршајима Републике Српске прописано овлашћење 

скупштине општине да може одлуком прописати прекршај и прекршајне санкције у 

оквиру, овим законом, утврђених новчаних износа, Суд је оцијенио да је прописивање 

као у оспореној одредби члана 20. Одлуке у сагласности са наведеним законским 

одредбама. 

 

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

 

Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

  

 

Број: У-2/17                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

28.март 2018. године                                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Нормирањем да се рјешења о висини комуналне накнаде неће доносити за 

обвезнике који плаћају исту накнаду путем Службе обједињене наплате, није у 

сагласности са уставом зајемченим правом на жалбу против одлуке којом се 

рјешава о праву или на законом заснованом интересу. 
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Рјешење 

Број: У-17/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

марта 2018. године, д о н и о  је 

   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. Прилог 1. 

тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 

сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и 

члана 4. Прилог 1. тачке 8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

      

Мрдеља Рондовић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 3. Прилог 1. тачке 

8. и 9. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и члана 4. Прилог 

1. тачке 8. и 9.  Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15), које је донио министар просвјете и културе у Влади 

Републике Српске. Давалац иницијативе сматра да је оспореним одредбама ових 

правилника дошло до повреде члана 39. Устава, којим је гарантовано да је свако 

слободан у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно 

радно мјесто и функција, те да су супротне уставном начелу забране дискриминације. 

Истиче, наиме, да је оспореним нормама предметних општих аката прописано да у 

гимназији и средњим стручним и техничким школама географију могу предавати 

професор географије и дипломирани географ, а историју професор историје и 

дипломирани историчар, тако да је лицима која имају диплому професора историје и 

географије ограничено право на рад и право на доступност радног мјеста под једнаким 

условима, јер не могу изводити наставу ни у једном од ових предмета у овим школама. 

Насупрот томе, како се даље указује, овим правилницима је у другим предметима 

предвиђено да лица која су у свом студијском програму стекла стручно звање у 

одређеном научном пољу на двопредметној групи, могу изводити наставу у средњој 

школи у оба та предмета. Како би поткријепио своје наводе, давалац иницијативе на 

сопственом примјеру илуструје примјену оспореног Правилника о врсти стручне 

спреме наставника и стручних сарадника у гимназији, те доставља документацију из 

које произлази да је његова пријава на конкурс за пријем у радни однос на радно мјесто 

професор географије у Гимназији у Бањој Луци одбачена, са образложењем да као 

професор историје и географије не испуњава услове у погледу стручне спреме 
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предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

гимназији. У вези са наведеним истиче да је Природно-математички факултет у Бањој 

Луци, у складу са позитивним прописима из области образовања  школовао профиле 

звања као што је "професор историје и географије", а која се оспореним правилницима 

негирају.    

 

 У одговору на инцијативу који је доставило Министарство просвјете и културе, 

у односу на Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

средњим техничким и средњим стручним школама наводи се да је овим правилником, у 

складу са чланом 75. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), прописано да послове 

наставника и стручног сарадника може обављати лице које осим услова утврђених 

законом којим се уређују радни односи, има одговарајући ниво образовања ‒ завршен 

први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 

240 ЕЦТС бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент. Доносилац овог 

правилника указује и на одредбу члана 2. став 2. овог акта, према којем лице које је у 

свом студијском програму стекло академску титулу и стручно звање дипломирани или 

професор у одређеном научном пољу или научној области на двопредметној групи, 

једнако је верификовано за извођење наставе у средњој школи из једног и другог 

предмета. У погледу оспореног Правилника о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у гимназији, у одговору се потврђују наводи даваоца иницијативе 

да овим правилником није прописано да лица која имају звање професор историје и 

географије могу предавати те наставне предмете у гимназији, те да се ово нормативно 

рјешење подједнако односи на сва лица која се налази у истој правној ситуацији.  

 

 Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 

гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) донио је министар 

просвјете и културе на основу члана 75. став 7. Закона о средњем образовању и 

васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Оспореним чланом 3. овог акта 

прописано је да наставу у гимназији могу изводити лица која имају одговарајућу врсту 

стручне спреме за одговарајући предмет прописан у табели о врсти стручне спреме 

наставника и стручних сарадника у гимназији, која се налази у Прилогу 1. овог 

правилника и чини његов саставни дио. Тачкама 8. и 9. овог прилога је прописано да је 

за предмет историја потребна стручна спрема професор историје, дипломирани 

историчар или професор историје и латинског, а за предмет географија професор 

географије или дипломирани географ.     

 

 Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим 

техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

29/12, 80/14 и 83/15) донио је министар просвјете и културе на основу члана 76. став 7. 

Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

74/08, 106/09 и 104/11) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10). Оспореним чланом 4. овог 

правилника прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада 

општеобразовних предмета могу изводити наставници у средњим техничким и 

средњим стручним школама који имају одговарајућу стручну спрему у складу са 

стручним спремама које су утврђене Прилогом број 1, који је саставни дио овог 

правилника. Тачкама 8. и 9. овог прилога је прописано да је за предмет историја 
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потребна стручна спрема професор историје или дипломирани историчар, а за предмет 

географија професор географије или дипломирани географ.     

 

 У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених одредаба 

предметних правилника, Суд је имао у виду да према одредбама тачака 4, 5, 11. и 12. 

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

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, уставност и законитост, остваривање и 

заштиту људских права и слобода, систем јавних служби, радне односе и образовање. 

Поред тога, чланом 39. став 3. Устава утврђено је да је свако слободан у избору 

занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и 

функција, а према члану 48. став 1. Устава, права и слободе зајемчени овим уставом се 

не могу одузети ни ограничити.  

 

Сходно наведеним уставним овашћењима, Законом о средњем образовању и 

васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) 

уређена је дјелатност средњег образовања и васпитања као дио јединственог система 

образовања, оснивање и престанак рада средње школе, статус ученика, наставника, 

стручних сарадника и осталих радника, руковођење и управљање школом, као и друга 

питања од значаја за средње образовање. Овим законом је, између осталог, прописано: 

да је средње образовање дјелатност од општег друштвеног интереса (члан 1. став 2), да 

послове наставника и стручног сарадника има право да обавља лице које осим услова 

утврђених законом којим се уређују радни односи, испуњава и услов да има 

одговарајући ниво образовања ‒ завршен први циклус студијског програма у 

четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова (члан 75. став 1. 

тачка а)), те да министар просвјете и културе доноси Правилник о врсти стручне спреме 

наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама 

и Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији 

(члан 75. ст. 6. и 7).   

 

Приликом разматрања оспорених одредаба Суд је такође узео у обзир да је 

чланом 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) прописано да 

органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником разрађују 

поједине одредбе закона или прописа Владе, те да према члану 82. став 2. истог закона, 

министар, између осталог, доноси прописе из члана 69. став 1. овог закона. 

 

 Имајући у виду наведене законске и уставне одредбе, Суд је оцијенио да је 

министар просвјете и културе био овлашћен да донесе оспорене правилнике, којима су, 

с циљем провођења Закона о средњем образовању и васпитању, разрађене одредбе овог 

закона које се односе на ниво образовања ‒ стручну спрему коју морају имати 

наставници и стручни сарадници у гимназији и средњим техничким и стручним 

школама. Оспореним одредбама ових правилника прописана је стручна спрема која је 

потребана за извођење наставе у предметима историја и географија.  

 

Оцјењујући оспорене норме предметних правилника, Суд је утврдио да оваквим 

прописивањем није нарушено уставно начело из члана 39. став 3. Устава, на које се 

указује у иницијативи. По оцјени Суда, овакво нормирање је одраз цјелисходне 

процјене доносиоца ових општих аката у регулисању питања потребне стручне спреме 

наставника и стручних сарадника у гимназији и средњим техничким и стручним 
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школама. Због тога, у конкретном случају није дошло до повреде уставних гаранција о 

доступности радног мјеста под истим условима, како то сматра давалац иницијативе. 

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорених одредаба Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 

сарадника у гимназији и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 

сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама одлучио без доношења 

рјешења о покретању поступка. 

 

 

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

  

                 Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

   

Број: У-17/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

28. март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                   Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Регулисање питања потребне стручне спреме наставника и стручних 

сарадника у гимназији и средњим техничким и стручним школама одраз је 

цјелисходне процјене доносиоца општих аката због чега није дошло до повреде 

уставних гаранција о доступности радног мјеста под истим условима. 
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Рјешење 

Број: У-19/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

марта 2018. године, д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 77. став 1. 

Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике 

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 

 

Миодраг Илић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за  покретање поступка за оцјењивање уставности члана 77. 

став 1. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) (у даљем тексту: Закон). Давалац 

иницијативе наводи да прописивање различитих услова за избор академског особља у 

научно-наставна и сарадничка звања на универзитету, као у оспореном члану Закона, 

није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске и да ова законска одредба 

доводи у неравноправан положај наставнике који морају да испуне услов најниже 

просјечне оцјене на првом и другом циклусу у односу на лица која могу да се бирају у 

звање доцента, ванредног и редовног професора након завршеног трећег циклуса 

студија иако не испуњавају законске услове за избор у сарадничко звање због просјека 

испод 8.0 или 3.5. Дакле, како на основу оспорене одредбе члана 77. став 1. Закона неки 

наставници морају да испуне тражени услов у наведена звања, док се другима тај услов 

и не поставља приликом избора, односно прописивања различитих услова за избор у 

наставничко звање доцента, ванредног и редовног професора зависно од тога да ли су 

бирани у сарадничко звање или не, давалац иницијативе предлаже да Суд преиспита 

усаглашеност оспорене одредбе Закона са чланом 10. Устава. 

 

Поред наведеног, давалац иницијативе у прилог тврдње о неуставности оспорене 

законске одредбе и у, накнадно достављеном допису, указује на одредбе члана 7. став 4. 

Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 

Бањој Луци и одредбе члана 142. Статута Универзитета у Бањој Луци, који, како је 

наведено, детаљније дефинишу поступак и услове избора академског особља и којима 

се додатно стављају у неповољнији положај сарадници на универзитету у односу на 

лица која долазе на универзитет, и која, претходно нису бирана у звање асистента и 

вишег асистента.   

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске на наводе из иницијативе, 

поред констатације да је иницијатива неоснована и да се њоме непотпуно тумаче 

одредбе Устава и Закона који се оспорава, наводи се да су оспореном одредбом Закона 

прописани минимални услови за избор академског особља у нучно-наставна и 
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сарадничка звања на универзитету.Такође, таксативно навођење оспорене одредбе 

члана 77. став 1. тач. г, д, и ђ Закона, образлажу намјером да се учине видљивим да су 

избори у виша, односно научно-наставна звања условљени испуњавањем додатног и 

већег броја услова који се примарно односе на научни, стручни, образовни и педагошки 

рад и искуство кандидата, и истичу да је смисао ове законске одредбе управо то да се 

направи јасна разлика квалитета и квантитета услова које кандидати требају испунити, 

имајући у виду околоност која се односи на то да ли се бирају у групацију сарадничких 

звања или научно-наставна звања. Сматрају, наиме, да услови, односно њихов квалитет 

и квантитет који су дефинисани оспореним чланом Закона за избор кандидата у научно-

наставно звање никако не могу бити примјерени и дефинисани у истој мјери и на исти 

начин као услови за избор кандидата у звање сарадника (асистента, вишег асистента), 

самим тим што кандидат за избор у звање сарадника и не може задовољити тако 

постављене критеријуме.С обзиром на то да различито третирање кандидата сматрају  

цјелисходном оцјеном законодавца, као и чињенице да се ови кандидати налазе у 

различитим околностима, истичу да се оспорено прописивање не може сматрати 

кршењем члана 10. Устава Републике Српске. Исто тако, сматрају да се не ради ни о 

прописивању различитих услова за избор у наставничко звање доцента, ванредног и 

редовног професора зависно од тога да ли су бирани у сарадничко звање или не, како 

тврди давалац иницијативе, већ управо због тога што се налазе у различитим 

околностима за које је, како је наведено, неопходно и праведено различито дефинисати 

критеријуме за њихов избор. Указујући на то да незадовољство даваоца иницијативе 

одређеним законским рјешењима и потребом другачијег уређивања предметне материје 

није уставноправно релевантно, те да није на Суду да цијени да  ли је оспорено рјешење 

законодавца оправдано, предлажу да Суд не прихвати предметну иницијативу. 

 

Оспореном одредбом члана 77. став 1. Закона прописано је да су минимални 

услови за избор академског особља у научно-наставна и сарадничка звања на 

универзитету: а) за асистента може бити биран кандидат који има завршен први  циклус 

студија са најмање 240 ЕЦТС бодова  и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5; б) за 

вишег асистента може бити биран кандидат који има завршен други циклус студија са 

најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или 3,5, 

односно кандидат који има научни степен магистра наука; в) за лектора може бити 

биран кандидат који има завршен други циклус студија са најнижом просјечном 

оцјеном и на првом и на другом циклусу студија  8,0 или 3,5, односно научни степен 

магистра наука, те објављене стручне и научне радове; г) за доцента може бити биран 

кандидат који: 1) има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области, 2) 

има најмање три научна рада из области за коју се бира, објављена у научним 

часописима и зборницима са рецензијом и 3) показане наставничке способности; д) за 

ванредног професора може бити биран кандидат који: 1) има проведен најмање један 

изборни период у звању доцента, 2) има најмање пет научних радова из области за коју 

се бира, објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом након избора у 

звање доцента, 3) има објављену књигу (научну књигу, монографију или 

универзитетски уџбеник) или патент, односно оригинални метод у одговарајућој 

научној области, признат као заштићена интелектуална својина, након избора у звање 

доцента и 4) је био члан комисије за одбрану магистарског или докторског рада, или 

има менторство кандидата за степен другог циклуса; ђ) за редовног професора може 

бити биран кандидат који: 1) има проведен најмање један изборни период у звању 

ванредног професора, 2) има најмање осам научних радова из области за коју се бира, 

објављених у научним часописима и зборницима са рецензијом након стицања звања 

ванредног професора, 3) има најмање двије објављене књиге (научну књигу, 
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монографију или универзитетски уџбеник) након стицања звања ванредног професора, 

4) је успјешно реализовао менторство кандидата за степен другог или трећег циклуса и 

5) има успјешно остварену међународну сарадњу са другим универзитетима и 

релевантним институцијама у области високог образовања. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе члана 77. став 1. Закона 

Суд је имао у виду тач. 5, 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава и којим је утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, 

образовање, радне односе, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Суд је, у конкретном случају,  имао у виду и гаранције из члана 10. Устава, 

према којем су грађани равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту, без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. Поред 

наведених, такође релевантном одредбом члана 39. став 3. Устава, поред осталог, 

утврђено је да је сваком под једнаким условима доступно радно мјесто и функција, а 

одредбом члана 70. став 2. Устава ‒ да Народна скупштина доноси законе, друге 

прописе и опште акте. 

 

Сагласно овим одредбама, Законом о високом образовању су уређени принципи 

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 признања страних 

високошколских исправа, финансирање високошколских установа, као и друга питања 

од значаја за обављање дјелатности високог образовања (члан 1). Такође, Законом је, 

између осталог, прописано да је високо образовање дјелатност од општег друштвеног 

интереса у Републици (члан 2. став 1), да се високо образовање заснива на поштовању 

људских права и основних слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације 

(члан 3. став 1. тачка е), да се високо образовање организује у три циклуса и да се један 

семестар студија вреднује са 30 ЕЦТС бодова (члан 8. ст. 1. и 5), да се завршетком 

првог, другог или трећег циклуса студија стиче право на одређену академску титулу, 

односно стручно или научно звање у одређеној области, те да се ова звања уређују 

посебним законом (члан 9), да лица која су завршила студиј према прописима који су 

били на снази до ступања на снагу овог закона могу тражити од високошколске 

установе у којој су стекли звање да им у поступку утврђеним статутом високошколске 

установе изда јавну исправу о еквиваленцији раније стеченог звања са новим звањем, у 

складу са законом из члана 9. став 2 овог закона (члан 10. став 1) и да се обим студија 

изражава збиром ЕЦТС бодова (члан 37. став 1.). Поред тога, према члану 76. став 2. 

Закона, научно-наставна и умјетничко-наставна звања на универзитету су редовни 

професор, ванредни професор и доцент, а према ставу 4. овог члана, сарадничка звања 

на универзитету су лектор, виши асистент, виши умјетнички сарадник, асистент и 

умјетнички сарадник, док је чланом 83. тачкама б), г), ђ), е) и ж) прописано да се 

асистент бира на период од четири године без могућности поновног избора,  виши 

асистент на период од пет година с могућношћу једног поновног избора, доцент на 

период од пет година с могућношћу поновног избора, ванредни професор на период од 

шест година с могућношћу поновног избора и редовни професор на неодређено 

вријеме. 

 



88 

 

Суд је оцијенио да нормирањем као у оспореном члану 77. став 1. Закона није 

нарушено начело равноправности и једнакости из члана 10. Устава, нити се овом 

одредбом доводи у питање могућност равноправног избора у наставничко звање 

доцента, ванредног и редовног професора на универзитету, односно остваривање овог 

права под једнаким условима, како тврди давалац иницијативе. Такође,  прописивањем 

као у овој законској норми, по оцијени Суда, нису предвиђени различити услови за 

избор у наставничко звање доцента, ванредног и редовног професора зависно од тога да 

ли су бирани у сарадничко звање или не, како тврди давалац иницијативе, већ су 

Законом, сагласно Уставу, дефинисани услови које кандидати требају испунити, 

имајући у виду околоност која се односи на то да ли је избор у сарадничка звања или 

научно-наставна звања. Суд је, наиме оцијенио да се различити услови прописани за 

избор у наведена наставничка звања једнако односе на све кандидате за избор у свако 

од тих  звања посебно, односно да се прописивање различитих услова за различита 

звања не може сматрати кршењем члана 10. Устава Републике Српске. Притом, Суд је 

оцијенио да је ствар цјелисходне процјене законодавца да за избор у наведена наставно-

научна звања одреди посебне услове који се односе на научни, стручни, образовни и 

педагошки рад и искуство кандидата, па  и то  да се направи јасна разлика квалитета и 

квантитета услова које кандидати требају испунити, имајући у виду околност да ли се 

бирају у сарадничка звања или научно-наставна звања. Такође, Суд је оцијенио 

неоснованом тврдњу даваоца иницијативе да наведени услови значе и неповољнији 

положај сарадника на универзитету у односу на лица која долазе на универзитет и која 

претходно нису бирана у звање асистента и вишег асистента, јер је неспорно да се 

прописани услови једнако односе на  све кандидате за избор у та звања, односно 

једнако на сва лица која се налазе у истој правној ситуацији. 

  

          С обзиром на то да, у конкретом случају, није  дошло  до повреде наведених 

уставних гаранција из чланова 10. и 39. став 3. Устава Републике Српске, односно да 

оспореним одредбама члана 77. став 1. Закона о високом образовању није  повријеђен 

принцип једнакости грађана и принцип према којем је сваком под једнаким условима 

доступно радно мјесто и функција, Суд је одлучио да поднесену иницијативу не 

прихвати. 

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене одредбе 

члана 77. став 1. Закона о високом образовању одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка.  

 

 

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

 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  
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Број: У- 19/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

28. март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                   Мр Џерард Селман 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

  

Одређивање посебних услова који се односе на научни, стручни, образовни и 

педагошки рад и искуство кандидата за избор у високообразовна наставно-научна 

звања ствар је цјелисходне процјене законодавца коју Уставни суд није надлежан да 

оцјењује. 
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Одлука 

Број: У-25/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

 

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  28. марта 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

О Д Л У К У 
   

Утврђује се да Одлука о оснивању Фонда солидарности Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) и Одлука о утврђивању посебне 

накнаде за солидарност Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 

15/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о локалној 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„За правду и ред – Листа Небојше Вукановића“ из Требиња дала је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности 

Одлуке о утврђивању посебне накнаде за солидарност Града Требиња број: 09-013-

344/16 („Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) и Одлуке о оснивању Фонда 

солидарности Града Требиња број: 09-013-345/16 („Службени гласник Града Требиња“ 

број 15/16). У иницијативи и њеној допуни се истиче да Одлука о оснивању Фонда 

солидарности Града Требиња, између осталог, није у складу са чл. 2, 18. и 19. Закона о 

удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 52/01 и 42/05), јер Град Требиње, као оснивач, не установљава имовину или 

средства којима би Фонд управљао, већ му приходе обезбјеђује путем посебне накнаде 

за солидарност, донација, итд. На овај начин је незаконито установљена обавеза 

плаћања накнаде за одређене категорије, а обвезници плаћања, у складу са ставом 2. 

Одлуке, имају статус чланова Фонда, иако фондације немају чланство. Овакаво 

прописивање је у супротности и са чл. 11. и 13. Закона о буџетском систему. Даље, 

Законом о пореском поступку (чл. 1, 2, 42. и 43) није предвиђено да наплату пореза 

врше локалне заједнице, нити овакво овлашћење произлази из одредаба чл. 17, 18. и 72 

– 81. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

96/16). Давалац иницијативе сматра да је увођење посебне накнаде за солидарност у 

супротности са чл. 50 – 53. Закона о порезу на добит, јер омогућава двоструко 

опорезивање привредних субјеката, доводећи их овим у неравноправан положај у 

односу на остале привредне субјекте и привреднике у Републици Српској. С обзиром 

на наведено предлаже се да Суд иницијативу прихвати, те да утврди да оспорени акти 

нису у складу са Уставом и наведеним законским рјешењима.  

 

У одговору Скупштине Града Требиња истиче се да нису основани наводи из 

иницијативе, те да је Скупштина била овлашћена да оспореним актима уреди материју 

у питању, и то с циљем обезбјеђења додатне помоћи социјално угроженим, 

пољопривредним произвођачима, те економско-развојним програмима и програмима 

Града. У одговору је изражено становиште да је јединица локалне самоуправе, у складу 

са  Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске овлашћена да оснује 
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фондацију, те је на основу овог овлашћења, Скупштина Града Требиња основала Фонд 

солидарности Града Требиња. Накнада за солидарност представља приход Фонда који 

се распоређује у складу са оснивачким актом, те стога његови приходи нису узети у 

обзир Одлуком о извршењу буџета Града Требиња. Такође, извори финансирања Фонда 

нису пореског карактера, не потичу из средстава пореских обвезника, нити Пореска 

управа има овлашћења у смислу њихове принудне наплате. Доносилац предметних 

одлука наводи да је прописујући на оспорени начин поступао сагласно одредбама чл. 

18, 24. и 74. Закона о локалној самоуправи.  

 

Одлуку о оснивању Фонда солидарности Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“ број 15/16) донијела је, 22. децембра 2016. године, Скупштина Града 

Требиња на основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 18. Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 

42/05). Оспореном одлуком је уређено оснивање, статус, дјелатност, организација 

Фонда солидарности Града Требиња, надлежности, извори средстава, као и начин и 

врсте додјеле помоћи из средстава Фонда.   

 

Одлуку о утврђивању посебне накнаде за солидарност Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“ број 15/16) донијела је, 22. децембра 2016. године, 

Скупштина Града Требиња на основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16). Оспореном одлуком 

уређена је посебна накнада за солидарност, обвезници, основица, начин обрачунавања, 

плаћања и наплате посебне накнаде за солидарност.  

 

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној демократији и 

подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), да Република, поред другог, јемчи 

минимум социјалне сигурности грађана (члан 61. став 1), да Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, као и друге односе од интереса за Републику (тач. 6. 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 (члан 69. став 1), да је обавеза плаћања 

пореза и других даџбина општа и утврђује се према економској снази обвезника (члан 

63), да општина преко својих органа, између осталог, извршава законе, друге прописе и 

опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини (члан 102. став 1. тачка 

6), да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 

Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 

108).  

 

Суд је имао у виду да су Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) уређени самостални послови јединице локалне 

самоуправе (чл. 18 – 34), као и да је прописано: да се послови републичке управе 

законом могу пренијети на јединице локалне самоуправе у интересу ефикаснијег и 

рационалнијег остваривања права и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба 

које су од непосредног интереса за живот и рад, док преношење послова републичке 

управе на јединице локалне самоуправе прати додјела финансијских средстава и 

обезбјеђење других потребних услова за њихово ефикасно извршавање (члан 35), да је 
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скупштина јединице локалне самоуправе представнички орган, орган одлучивања и 

креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, између 

осталог, надлежан да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично 

тумачење, као и да врши друге послове утврђене законом (члан 39. ст. 1. и 2. тач. 2. и 

37), да органи јединице локалне самоуправе у вршењу послова из своје надлежности 

доносе: статут, пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења, упутства, закључке, 

препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме, док Скупштина доноси статут, 

пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и 

програме (члан 82. ст. 1. и 2). 

 

Суд је узео у обзир да је Законом о удружењима и фондацијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/01 и 42/05) прописано да је 

фондација правно лице које нема чланство, која се оснива ради управљања одређеном 

имовином у јавном или заједничком интересу (члан 1. став 2), да фондација може бити 

основана од стране једног или више физичких или правних лица, те да може бити 

основана уговором, тестаментом или другим правно ваљаним актом (члан 18. ст. 1. и 2). 

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, из којих произлазе 

овлашћења јединице локалне самоуправе и које одређују границе тих овлашћења, Суд 

је утврдио да је Скупштина Града Требиња, прописујући на начин као у Одлуци о 

оснивању Фонда солидарности Града Требиња и Одлуци о утврђивању посебне накнаде 

за солидарност Града Требиња, регулисала шире од својих уставних и законских 

овлашћења јер је уредила материју која је у надлежности законодавца.  

 

С обзиром да члан 18. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, 

који је послужио као основ за доношење Одлуке о оснивању Фонда солидарности 

Града Требиња, овлашћује физичка и правна лица да, на основу правно ваљаног 

двостраног правног посла или правно ваљане једностране изјаве воље, оснују 

фондацију, Суд је утврдио да је овом одредбом, а што одговара суштини цјелокупног 

Закона, законодавац уредио права и обавезе фондације основане од стране једног или 

више физичких или правних лица. Узимајући у обзир наведено, као и да је предметну 

одлуку, наступајући са позиције носиоца јавне власти, Скупштина Града Требиња 

донијела као подзаконски акт јавно-правног карактера, Суд је утврдио да она нема 

основ у прописивању Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, те да, у 

том смислу, не одражава разраду одредаба овог закона.  

 

Такође, оцјењујући уставност и законитост оспорених одлука Суд је, нарочито, 

узео у обзир да Република јемчи минимум социјалне сигурности грађана, те да уређује 

и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе, подразумијевајући ту и 

односе који проистичу из опште обавеза плаћања пореза и других даџбина. Имајући у 

виду самосталне надлежности јединице локалне самоуправе, као и да, у домену 

регулисања оспорених одлука, реализација наведених уставних овлашћења Републике 

није посебним законом повјерена у надлежност јединици локалне самоуправе, Суд је 

утврдио да је Скупштина Града Требиња прекорачила своје надлежности из члана 39. 

Закона о локалној самоуправи, јер није била овлашћена да подзаконским актима 

формира предметни фонд, нити да уреди изворе његовог финансирања. С обзиром на то 

да за прописивање из оспорених одлука не постоји прави основ у хијерархијски вишем 

законском акту, због чега, супротно члану 102. став 1. тачка 6. Устава, ове одлуке нису 

у функцији извршења закона, Суд је оцијенио да њима нису могла бити утврђена права 

и обавезе грађанима и правним лицима.   
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Исто тако, прописујући на оспорени начин Скупштина Града Требиња је 

поступила и супротно зајемченим начелима владавине права и подјеле власти из члана 

5. став 1. ал. 4. и 7. и члана 69. став 1. Устава.  

 

С обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспорених 

аката, разматрање навода о њиховој несагласности са осталим одредбама Закона о 

удружењима и фондацијама Републике Српске и Закона о локалној самоуправи, као и 

одредбама Закона о буџетском систему, Закона о порезу на добит и Закона о пореском 

поступку, није од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари. 

 

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

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

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

доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-25/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

28. март 2018. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                 Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Доношењем нормативних аката којим је формиран предметни фонд и 

одређени извори његовог финансирања, скупштина локалне самоуправе прекорачила 

је своје надлежности из одредаба релевантних закона јер није била овлашћена да 

утврђује права и обавезе за грађане и правна лица, чиме је дошло до повреде 

уставних начела владавине права и подјеле власти. 
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Одлука 

Број: У-27/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

 
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 28. марта 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

  

О Д Л У К У 
           

Утврђује се да члан 5. став 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању 

комуналног отпада (Службени гласник Града Бијељина“ број 5/13) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о комуналним 

дјелатностима (Службени гласник Републике Српске” бр. 124/11 и 100/17).    

       

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драган Маринковић из Бијељине дао је Уставном суду Републике Српске (у 

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

законитости Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада бр. 01-

022-8/13 коју је донијела Скупштина Града Бијељина 01. марта 2013. године (Службени 

гласник Града Бијељина“ број 5/13) (у даљем тексту: Одлука). Иако је у иницијативи 

наведено да се Одлука оспорава у цјелини, из садржаја иницијативе произлази да је 

суштински оспорена одредба члана 5. став 3. Одлуке. Давалац иницијативе сматра да 

одредба члана 5. став 3. Одлуке није у сагласности са Законом о комуналним 

дјелатностима и са одредбом члана 108. став 2. Устава Републике Српске, а као разлог  

оваквог става истиче да се на основу оспорене одредбе Одлуке, без правног основа, 

врши наплата цијене комуналне услуге која није ни пружена физичким лицима у 

руралним срединама и да ова лица, иако према одредби члана 16. став 1. Закона о 

комуналним дјелатностима са даваоцем комуналне услуге морају имати закључен 

уговор о пружању услуге, такав уговор немају. Сама чињеница да одвожење 

комуналног отпада у руралним срединама територије Града Бијељина, која је 

таксативно наведена у члану 3. став 1. Одлуке, по његовом мишљењу, не може бити 

основ обавезног плаћања комуналних услуга без сагласности корисника услуге, 

односно без закљученог уговора, у смислу наведене одредбе Закона о комуналним 

дјелатностима. На основу изнесеног, предлаже да Суд утврди да оспорена одредба  

члана 5. став 3. Одлуке није у сагласности са Уставом и Законом о комуналним 

дјелатностима.   

 

 У одговору, који је на наводе из иницијативе Суду  доставила Скупштина Града 

Бијељина, поред осталог, наведено је да иницијатива не садржи материјалне доказе и 

друге податке о чињеницама значајним за одлучивање, те да су судови редовне 

надлежности, у складу са одредбама Закона о судовима Републике Српске, а не 

Уставни суд Републике Српске, надлежни да одлучују о томе да ли давалац комуналне 

услуге има закључен уговор о одвожењу комуналног отпада са корисником услуге и да 

ли је услугу извршио, као и то, да ли, без правног основа, врши наплату по рачуну за 

извршену услугу. Поред тога, сматрају нетачним наводе о несагласности члана 5. став 
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3. Одлуке са Законом о комуналним дјелатностима и са наведеном одредбом Устава 

Републике Српске, а наводе о наплати неизвршених услуга физичким лицима у 

руралним срединама, сматрају неистинитима. У вези с тим, истичу да је плаћање дуга 

за извршене комуналне услуге законска обавеза свих физичких лица, предузетника и 

правних лица као корисника комуналних услуга, и да корисници ових услуга не могу 

самовољно одлучити да им се комунални отпад не одвози тако што неће закључити 

писмени уговор и неће плаћати комуналне услуге. Такође, као разлоге због којих по 

њиховом мишљењу, незакључивање писменог уговора о одвозу комуналног отпада 

корисника услуге не ослобађа обавезе плаћања, наводе да посебна форма закључивања 

таквих уговора није предвиђена Законом о облигационим односима ни  Законом о 

комуналним дјелатностима и да су корисник и давалац комуналних услуга у уговорном 

односу самим тим што се кориснику услуга уредно доставља рачун за извршене 

комуналне услуге и што се примјеном наведене одлуке добија чиста и здрава животна 

средина. Наглашавајући да је Скупштина Града Бијељина, по Закону  обавезна да 

штити јавне интересе комплетне локалне заједнице и њених грађана, предлажу да Суд 

не прихвати поднесену иницијативу, а уколико се покрене поступак поводом ове 

иницијативе, предлажу да Суд иницијативу одбије  као неосновану.  

 

Одлуком о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада бр. 01-022-

8/13 (Службени гласник Града Бијељина“ број 5/13), коју је 1. марта 2013. године 

донијела Скупштина Града Бијељина, на основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 6. 

Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске број 

124/11), члана 3. Закона о комуналној полицији (Службени гласник Републике Српске 

број 85/03) и члана 35. став 1. алинеја 2. Статута општине Бијељина (Службени гласник 

Општине Бијељина“ бр. 5/05, 6/05 и 6/06), у оспореном члану 5. став 3. прописано је да 

је на територији гдје се обавља комунална дјелатност прикупљања и одвожења 

комуналног отпада, корисник комуналне услуге обавезан плаћати цијену одвоза 

комуналног отпада и ако нема закључен уговор о одвозу комуналног отпада са 

даваоцем комуналне услуге. 

         

Одредбама члана 102. став 1. тачке 2. и 6. Устава утврђено је да општина преко 

својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности, извршава законе и друге прописе и опште акте републике чије је извршење 

повјерено општини, а, према члану 108. став 2. Устава, прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.   

 

Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 

42/05 и 118/05), наведен као правни основ за доношење предметне одлуке, престао је да 

важи 26. новембра 2016. године, ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске” број 97/16). Одредбама члана 12. став 1. тачка 

б) алинеја 2. ранијег, односно чланом 18. тачка 2) подтачка 2. важећег закона прописано 

да самосталне надлежности општине обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење 

обављања комуналних дјелатности. Чланом 30. став 1. алинеја 2. ранијег, односно 

чланом 39. ст. 1 и 2. тачка 2) важећег закона, прописано је да је Скупштина  

представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, који је, у смислу овог закона, поред осталог, надлежан да доноси одлуке и 

друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење.  
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Одредбама Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике 

Српске” бр. 124/11 и 100/17) одређене су комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања 

комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 1) и  прописано је: да се 

као дјелатност од посебног јавног интереса сматра и збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора (члан 2. став 1. тачка г); да јединица локалне самоуправе, поред 

осталог,  обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности и да одлуку из 

става 1. овог члана доноси скупштина јединице локалне самоуправе, те да за обављање 

комуналних дјелатности и других дјелатности од јавног интереса може основати јавно 

комунално предузеће (чл. 6 до 8); да се изузетно од става 1. овог члана, кориснику 

комуналне услуге може на његов захтјев одобрити да не користи неку комуналну 

услугу или престанак њеног коришћења, односно корисник има право на раскид 

уговора ако давалац те услуге не може обезбиједити прописани квалитет, ако техничке 

карактеристике система не омогућавају њено коришћење или ако за корисника постоје 

боља техничка и економски повољнија рјешења, под условом да то не шкоди другим 

корисницима, водећи рачуна о мјерама из члана 5. овог закона, као и то да се услови 

под којима се кориснику комуналне услуге може одобрити да не користи неку 

комуналну услугу или да је престане користити детаљније прописују у одлуци из члана 

6. став 2. овог закона (члан 9а. ст. 2. и 3); да се пружање и коришћење комуналних 

услуга врши на основу уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и 

корисника и да се уговори закључени са корисником комуналних услуга који те услуге 

користе за личне потребе или потребе свог домаћинства закључују у складу са 

одредбама закона којим се уређује заштита права потрошача у Републици Српској, те 

да корисник плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који 

испоставља давалац комуналне услуге и који има снагу вјеродостојне исправе (члан 16. 

ст. 1, 2. и 3); да се, изузетно, комунална услуга може ускратити кориснику ако одбије да 

закључи уговор о коришћењу комуналне услуге (члан 19. став 2. тачка г); да ће се 

новчаном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ казнити за прекршај правно лице као 

корисник комуналне услуге ако одбије да закључи уговор из члана 16. овог закона, 

осим за случајеве из члаа 9а. ст. 2. овог закона (члан 39. став 1. тачка а)  и да су 

јединице локалне самоуправе дужне да у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона ускладе одлуку из члана 6. став 2. овог закона са одредбама овог 

закона (члан 41. став 2. тачка а).  

 

Одредбама члана 3. Закона о комуналној полицији (Службени гласник 

Републике Српске број 85/03), на који се позвао доносилац приликом доношења 

Одлуке, као и одредбом члана 2. важећег Закона о комуналној полицији (Службени 

гласник Републике Српске број 28/13), суштински идентично је  прописано  да 

комунална полиција врши комунално - инспекцијски надзор над примјеном закона, 

одлука градова, односно општина, других прописа и општих аката из области 

комуналних и других дјелатности утврђених посебним законом.  

 

Поред наведених одредаба ових закона, Суд је, у конкретном предмету, имао у 

виду да је, сагласно Закону о заштити потрошача у Републици Српској (Службени 

гласник Републике Српске” бр. 6/12, 63/14 и 18/17), услуга од општег економског 

интереса и услуга одржавања чистоће и друга јавна услуга прописана законом и да  се 

пружање економске услуге потрошачу заснива на уговорном односу између потрошача 

и трговца (члан 46. ст. 1. и 2).  
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Суд је, у поступку оцјењивања уставности и законитости члана 5. став 3. Одлуке, 

прије свега, оцијенио да из садржаја наведених одредаба Закона о комуналним 

дјелатностима произлази да је облигациони однос између даваоца комуналне услуге 

збрињавања отпада из стамбених и пословних простора и корисника услуге, уговорног 

карактера, односно да је, као и сваки уговорни однос, и овај уређен појединачним 

уговором и да, сходно томе, нема основа за наплату услуга које нису извршене на 

основу таквог уговора. Скупштина Града Бијељина је прописујући могућност наплате 

цијене комуналне услуге и ако нема закљученог уговора између вршиоца и корисника 

ове услуге, као у оспореној одредби члана 5. став 3. Одлуке, по оцјени Суда, изашла из 

оквира овлашћења локалне зајединице да обезбиједи организовано обављање 

комуналне дјелатности из члана 6. Закона о комуналним дјелатностима. Такође, 

неоснованост оспореног прописивања, по оцјени Суда, произлази и из одредбе 

новелираног члана 6.  тачке г) и д) Закона о комуналним дјелатностима, према којима је 

јединица локалне самоуправе обавезна да својом одлуком детаљно пропише опште 

услове које садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге и услове за 

коришћење и престанак коришћења комуналне услуге. По оцјени Суда, овакво 

законско одређење представља очигледну намјеру законодавца да нагласи слободу 

уговорних страна да самостално регулишу међусобне односе.  

 

Поред наведеног, Суд је оцијенио да  оспорена одредба  члана 5. став 3. Одлуке, 

није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима и због тога што је 

Скупштина Града Бијељина, прописујући обавезу плаћања цијене комуналне услуге и 

без закључивања уговора између даваоца и корисника ове услуге, поступила супротно 

и наведеним одредбама члана 16. став 1. Закона о комуналним дјелатностима, односно 

оваквом интервенцијом у слободу уговорних страна утврдила неосновану наплату 

услуга прикупљања и одвожења комуналног отпада. 

 

Чињеница да оспорени члан 5. став 3. Одлуке није у сагласности са Законом о 

комуналним дјелатностима чини овај члан и неуставним са становишта члана 108. став 

2. Устава Републике Српске, а како није ни у функцији извршења закона, супротан је и 

члану 102 став 1. тачка 6. Устава.   

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене одредбе члана 

5. став 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада, одлучио 

без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

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

 

Ову одлуку, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

  

Број: У-27/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

28. март 2018. године                                                                          УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 
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Прописујући могућност наплате цијене комуналне услуге иако нема 

закљученог уговора између вршиоца и корисника ове услуге, скупштина локалне 

самоуправе је изашла из оквира својих овлашћења да обезбиједи организовано 

обављање комуналне дјелатности чиме је повријеђено уставно начело 

законитости. 
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Рјешење 

Број: У-35/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

 
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 28. марта 2018. године,  д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости чл. 2. и 3. Одлуке о стављању ван снаге Правилника 

(„Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгана Јовић из Трнова дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости чл. 2. и 3. Одлуке о 

стављању ван снаге Правилника („Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), 

(давалац иницијативе је грешком страну 38. овог службеног гласила навела као његов 

број, тј. 38/15). По мишљењу даваоца иницијативе, оспореним прописивањем из члана 

2. наведене одлуке, којим се задужује начелник Општине да донесе нови Правилник о 

условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других 

привредних дјелатности, регулисан је пренос надлежности Скупштине Општине 

Угљевик на начелника Општине Угљевик, што је супротно Закону о локалној 

самоуправи. Поред тога, давалац иницијативе сматра да су чланом 3. ове одлуке, којим 

је прописано да ће се захтјеви који су поднесени, а нису ријешени до ступања на снагу 

ове одлуке, рјешавати у складу са одредбама новог правилника, нарушене гаранције из 

члана 110. Устава Републике Српске. 

 

У одговору на наводе из иницијативе који је Уставном суду доставила 

Скупштина општине Угљевик наведено је да је оспорени члан 2. Одлуке о стављању 

ван снаге Правилника сагласан Закону о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме 

доношења оспорене одлуке. Притом, указује се на члан 43. став 1. овог закона, којим је 

прописано да је надлежност начелника општине, поред осталих, и да спроводи локалну 

политику у складу са одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује 

примјену одлука и других аката скупштине, те члан 72. став 3. Закона, којим је 

прописано да начелник општине/градоначелник у вршењу послова доноси одлуке, 

правилнике, наредбе, упутства, рјешења и закључке. Уз то, наведено је да је предметна 

одлука донесена с циљем уређења конкретне правне ситуације, тј. да стави ван снаге 

Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и других привредних дјелатности, те да због тога оспорени члан 3. ове 

одлуке нема повратно дејство. Поднесену иницијативу сматра неоснованом, истиче да 

предметна одлука нема карактер општег акта, те предлаже да Суд не прихвати 

иницијативу.   
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Одлуку о стављању ван снаге Правилника („Службени билтен Општине 

Угљевик" број 9/15), Скупштина општине Угљевик донијела је на основу члана 30. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 26. Статута Општине Угљевик („Службени гласник 

Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Чланом 1. ове одлуке ставља 

се ван снаге Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и других привредних дјелатности Скупштине општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик" број 3/11).  

Оспореним чланом 2. Одлуке прописано је да се задужује начелник Општине да 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донесе нови правилник о 

условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других 

привредних дјелатности.    

 

Оспореним чланом 3. Одлуке прописано је да ће се захтјеви који су поднесени, а 

нису ријешени до ступања на снагу ове одлуке, рјешавати у складу са одредбама новог 

правилника који ће донијети начелник општине.  

  

 У претходном поступку разматрања иницијативе и оспорене Одлуке о стављању 

ван снаге Правилника („Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15) Суд је утврдио 

да је Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), који је означен као правни основ ове одлуке, престао да важи 

ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16).   

 

С обзиром на то да је Закон о локалној самоуправи који је назначен као правни 

основ за доношење оспорене Одлуке престао да важи прије подношења иницијативе 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 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), нису испуњене процесне претпоставке за 

вођење поступка и одлучивање. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У- 35/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

28. март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да је правни основ за доношење оспораваног општег акта престао да 

важи прије подношења иницијативе за оцјењивање уставности и законитости, 

Уставни суд исту иницијативу није прихватио јер нису испуњене процесне 

претпоставке за вођење поступка и одлучивање. 
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Одлука 

Број: У-37/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

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

те члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тач. а), б) и д) и члана 61. став 1. тачка д) 

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

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. марта 2018. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 18. став 3. Одлуке о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Града Требиње" број 6/14) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

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

 

Утврђује се да члан 4. став 5. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању 

комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) и Законом о заштити 

потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 

63/14 и 18/17). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 6. 

ст. 1. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада 

("Службени гласник Града Требиње" број 12/16) и чланова 11. и 15. став 1, те 

чланова 17. и 18.  став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Града Требиње" број 6/14). 

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости  члана 

2, члана 3. став 3, члана 4. ст 1. и 4,  члана 5. и члана 7. став 2. Одлуке о 

прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени гласник 

Града Требиње" број 12/16). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Фриком" д.о.о Требиње приједлогом је покренуло поступак за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Града Требиње" број 6/14) и Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању 

комуналног отпада ("Службени гласник Града Требиње" број 12/16). Иако предлагач 

оспорава наведене одлуке у цјелини, из садржине приједлога произлази да се 

оспоравају чланови 11. и 15. став 1, те чланови 17. и 18. ст. 1. и 3. Одлуке о комуналним 

дјелатностима, и то због несагласности са чланом 22. став 2. Закона о комуналним 

дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11), а члан 18. ст. 1. и 

3. ове одлуке и због тога што се њиме поједини обвезници комуналне накнаде 

(приватна предузећа и приватне здравствене установе) стављају у неповољнији положај 

на тржишту у односу на друге обвезнике ове накнаде (ЈЗУ "Дом здравља, ЈЗУ"Апотека" 

Требиње) за које је прописано да ову накнаду плаћају у висини од 50% од утврђеног 

износа. Оспоравајући Одлуку о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног 
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отпада предлагач, прије свега, указује на одредбе члана 2, члана 3. став 3, члана 4. ст. 1, 

4. и  5, те чланове 5. и 6. ст. 1. и 3, као и на члан 7. став 2. ове одлуке и с тим у вези, 

прије свега, наводи да поједине од наведених одредаба нису довољно прецизне, те 

наводи како би исте, по његовом мишљењу, требало да гласе. Предлагач, такође, 

наводи одредбе Закона о комуналним дјелатностима из којих, по његовом мишљењу, 

произлази да је збрињавање отпада из стамбеног и пословног простора комунална 

дјелатност која, као таква, мора бити организована на начин како је то прописано овим 

законом, али и са Законом о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17) којим је, такође, прописана обавеза 

закључивања уговора између даваоца комуналне услуге и корисника (потрошача). 

Поред тога, предлагач наводи члан 6. ст. 1. и 3. ове одлуке који, како тврди, није у 

сагласности са чланом 6. Закона о комуналним дјелатностима, којим је прописана 

обавеза јединице локалне самоуправе да својом одлуком пропише јединицу обрачуна за 

сваку врсту комуналне услуге као и начин наплате. Такође, предлагач указује и на 

начин примјене оспорених одлука од стране редовних судова. Предлаже се да Суд 

утврди да оспорене одлуке нису у сагласности са Уставом Републике Српске и законом.  

У одговору који је у име Скупштине Града Требиње, као доносиоца оспорених 

аката, сачинило Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиње, оспорени су 

наводи предлагача, те је, између осталог, наглашено да је Скупштина Града Требиње, 

на основу одговарајућих одредби Закона о комуналним дјелатностима, овлашћена да 

детаљно пропише основе и мјерила за одређивање комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, а у оквиру тога и да пропише 

обвезнике који не подлијежу обавези плаћања  ове накнаде, односно да поједине 

обвезнике ослободи од  плаћања ове накнаде у цјелини или дјелимично. Поводом 

оспоравања Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада у 

одговору се истиче да наводи предлагача у погледу разлога оспоравања ове одлуке 

нису јасни, те се као такви не могу ни образлагати, односно да предлагач није понудио 

конкретне доказе којим би оспорио било коју одредбу ове одлуке.  

 Одлуку о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Града Требиње" број 

6/14) донијела је Скупштина Града Требиње на основу члана 2. став 3. и чланова 6, 22. 

и 41. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 

124/11) и члана 36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиње ("Службени гласник Града 

Требиње" бр. 2/13 и 5/14). Овом одлуком утврђују се комуналне дјелатности од 

посебног друштвеног интереса, које су незамјенљив услов живота и рада грађана и 

правних лица, прописују услови које треба да испуњавају јавна комунална предузећа ‒ 

даваоци комуналних услуга, начин финансирања комуналних дјелатности, начин 

образовања цијена комуналних услуга индивидуалне и заједничке комуналне 

потрошње, обавезе плаћања комуналне накнаде те одредбе о димњачарској дјелатности 

(члан 1). Оспореним одредбама ове одлуке прописано је: да се комунална накнада 

утврђује у зависности од степена опремљености комуналним објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње, квалитета и стандарда комуналних производа и 

услуга, намјенама објекта односно простора и припадности грађевинске односно 

корисне површине одређеној зони грађевинског земљишта (члан 11), да се комунална 

накнада по јединици мјере утврђује на основу броја бодова, у зависности од зоне 

грађевинског земљишта у којој се објекат налази (члан 15. став 1), да се мјесечни износ 

комуналне накнаде за ове обвезнике израчунава множењем броја бодова са 

вриједношћу бода и изграђеном корисном површином објекта односно површином 

земљишта које непосредно служи за обављање производње и пружање услуга (члан 17), 
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да се вриједност бода за пословни простор утврђује у троструком износу у односу на 

вриједност бода за стамбени простор, те да комуналну накнаду у висини од 50% 

плаћају сљедећи обвезници за пословне објекте: објекти за смјештај старих, изнемоглих 

и незбринутих лица, ЈЗУ "Дом здравља" Требиње, ЈЗУ "Болница "Требиње и ЈЗУ 

"Апотека" Требиње, објекти средњег и високог образовања, те предузећа и установе 

чији је оснивач локална заједница (члан 18. ст. 1. и 3). 

  

Одлуку о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада ("Службени 

гласник Града Требиње" број 12/16) Скупштина Града Требиње донијела је на основу 

члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 124/11), члана 3. Закона о комуналној полицији 

("Службени гласник Републике Српске" број 28/13) и чланова 16, 18. и 36. Статута 

Града Требиња ("Службени гласник Града Требиње" бр. 2/13,  5/14, 6/15 и  3/16). Овом 

одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне дјелатности прикупљања 

комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског 

отпада и опасних материја, њихово одвожење, одлагање и депоновање на територији 

града Требиње и ванурбаним срединама у којима је организовано прикупљање 

комуналног отпада (члан 1). Оспореним чланом 2. ове одлуке одређено је значење 

појединих израза који су употрјебљени у овој одлуци на начин да је комунални отпад 

онај из домаћинства, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан 

отпаду из домаћинства (тачка а), да је кућни отпад отпад који се дневно ствара у 

стамбеним и пословним просторијама, а посљедица је дневног живота или рада у тим 

просторијама, односно редовне употребе тих просторија, као што су: отпаци који 

настају припремом и конзумацијом хране, прашина и отпад настао чишћењем 

стамбених и пословних просторија, пепео и отпаци од чишћења штедњака, пећи и 

димњака, разни отпаци који се скупљају у домаћинствима, радионицама, радним и 

сличним просторијама, као што су лименке, разбијено посуђе, разбијено стакло, комади 

текстила и папира, отпаци од обуће и дворишни отпад (тачка б), а да је  крупни отпад  

отпад који настаје у становима, заједничким просторијама индивидуалних стамбених 

зграда и пословним просторијама, а који се по својој величини, количини или постанку 

не сматра кућним отпадом, као што су: кућански апарати, санитарни уређаји, картонска 

амбалажа у већим количинама или већих димензија, грађевински материјал и шут у 

мањим количинама, подрумски, дворишни и тавански отпад у већим количинама и 

слично (тачка в). Према оспореном члану 3. став 3. Одлуке давалац комуналне услуге 

мора бити правно или физичко лице (предузетник) регистровано за пружање ове 

комуналне услуге (став 3), а према  члану 4. ове одлуке да су корисници комуналних 

услуга у смислу ове одлуке сви власници односно корисници стамбених и пословних 

простора, као и привремено заузетих јавних површина гдје је организовано 

прикупљање и одвожење комуналног отпада (у даљем тексту: корисник комуналне 

услуге) (став 1), да је саставни дио ове одлуке Прилог 1) "Приједлог Уговора о 

прикупљању и одвозу комуналног отпада са крајњим корисницима" (став 4), те да ће се 

у случају кад уговор није потписан, понуда сматрати као прихваћена уколико корисник 

користи комуналну услугу на основу понуде што се има сматрати као прихватање 

понуде, што обавезује корисника на плаћање услуге по основу пружене услуге (став 5). 

Оспореним чланом 5. Одлуке прописано је да се средства за обављање комуналне 

дјелатности прикупљања, одвожење и депоновања комуналног отпада обезбјеђују из 

цијене услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада (став 1), а у члану 6. став 1. да се 

цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада формира: за домаћинства према 

јединици изграђене корисне површине (м2) некретнине (тачка а), а за правне субјекте: 
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према јединици изграђене корисне површине (м2) некретнине, паушално и према 

мјесту прикупљања и одвоза комуналног отпада (директно од корисника до депоније) 

(тачка б), те да ће цијене услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада исказане кроз 

параметре наведене у ставу 1. овог члана бити детаљно дефинисане Цјеновником који 

ће давалац комуналне услуге доставити градоначелнику на усаглашавање, а он даље 

Скупштини Града на усвајање (став 3). Према оспореном члану 7. Одлуке наплата 

цијене комуналне услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада може се вршити 

мјесечно или за дужи временски период у складу са законом (став 1), а наплата цијене 

комуналне услуге депоновања комуналног отпада регулисаће се уговором између 

даваоца комуналне услуге и корисника комуналне услуге (став 2).  

 Прије свега, Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да 

Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, а средства 

буџета су порези, таксе и други законом утврђени приходи (члан 62), да општина преко 

својих органа у складу са законом, између осталог, уређује и обезбјеђује обављање 

комуналних дјелатности, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини (члан 102. став 1. тач. 2. и 6), те да закони, статути, 

други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и други 

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

   

 Поред наведеног, Суд је имао у виду да је оцјена законитости оспорених 

одредби наведених одлука тражена, прије свега, у односу на Закон о комуналним 

дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11) којим се утврђују 

комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, организација обављања 

комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 1).  

 

 Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 124/11 и 100/17) прописано је, поред осталог, да се збрињавање отпада из стамбених 

и пословних простора, у смислу овог закона, сматра комуналном дјелатношћу од 

посебног јавног интереса (члан 2. став 1. тачка г), да збрињавање отпада из стамбених и 

пословних простора обухвата прикупљање, одвожење, депоновање, уништавање или 

прераду отпада, осим индустријског отпада и опасних материја, као и одржавање 

депоније, те да је давалац комуналне услуге јавно комунално предузеће или други 

привредни субјект којем су повјерени послови обављања комуналне дјелатности, док је 

корисник комуналне услуге физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно 

друштво и друга правна лица, органи, организације и институције јавних служби који 

на законит начин користе комуналне производе и услуге (члан 3. тач. д), х) и ц); да 

јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује, између осталог, услове и начин 

обављања комуналних дјелатности, као и јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне 

услуге и начин наплате комуналних услуга (члан 6. став 1. тач. а) и е); да је давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи: а) трајно и несметано пружање комуналних 

услуга корисницима комуналних услуга под условима, на начин и према нормативима 

који су прописани законом и другим прописима, б) исправност и функционалност 

комуналних објеката и уређаја, као и  ц) одређени квалитет комуналних услуга који 

подразумијева нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним 

стандардима и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу рокова испоруке 

(члан 13. став 1); да се пружање и коришћење комуналних услуга врши на основу 

уговора закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника, те да корисник 

плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу рачуна који испоставља 
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давалац комуналне услуге и који има снагу вјеродостојне исправе (члан 16. ст. 1. и 3); 

да се средства за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне 

потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услуга, док цијену комуналне услуге 

утврђује давалац комуналне услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган 

јединице локалне самоуправе (члан 20. ст. 1. и 3); да се средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединце 

локалне самоуправе по основу прихода остварених из, поред осталих, комуналних 

накнада (члан 21. став 1. тач а);  да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу 

са овим законом, прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката 

и уређаја заједничке комуналне потрошње, као и да се одлуком скупштине јединице 

локалне самоуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде одређују 

основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена опремљености 

насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и 

квалитета и стандарда комуналних производа и услуга (члан 22. ст. 1. и 2); да се 

комунална накнада одређује према јединици изграђене корисне површине (м2) за 

стамбени, пословни и помоћни простор и објекте друштвеног стандарда (члан 23); да су 

обвезници накнаде из члана 23. овог закона власници стамбеног, пословног или другог 

простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог 

простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње. 

  

 У поступку разматрања оспорене Одлуке о комуналним дјелатностима  Суд је 

имао у виду и Закон о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике 

Српске” број  40/13, 106/15 и 3/16), којим је уређен систем просторног планирања и 

уређења простора, грађевинско земљиште и грађење објеката (члан 1) и дефинисано да 

је зона просторна цјелина или дио просторне цјелине, графички и нумерички одређена 

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

тачка 3). Према одредбама члана 69. став 1. и члана 81. став 2. овог закона, одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе о уређењу простора и грађевинском 

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

прописано да је уређено  градско грађевинско  земљишта  земљиште које је комунално 

опремљено за грађење у складу са спроведбеним документом просторног уређења, 

односно које има израђен приступни пут, обезбијеђено снабдијевање водом и 

обезбијеђене друге посебне услове. 

 

Поред наведеног, Суд је имао у виду и да предлагач оспорава члан 4. став 5. 

Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада  у односу на члан 

67. Закона о заштити потрошача у Републици Српској ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 6/12, 63/14 и 18/17) којим је прописано: да потрошач има право да 

примљени производ или услугу коју није наручио задржи, без обавезе плаћања или 

обавјештавања трговца о томе (став 2), те да се ћутање потрошача не сматра 

пристанком на уговор (став 3). У другим одредбама овог закона које су релеванте за 

оцјену законитости оспорене одредбе члан 4. став 5. ове одлуке прописано је, поред 

осталог, да је  услуга од општег економског интереса, поред других,  и услуга 

одржавања чистоће и друга јавна услуга прописана законом, као и да се пружање 

економске услуге потрошачу заснива на уговорном односу између потрошача и трговца  

(чланови 1. и 46. ст. 1. и  2). 

 

Такође, Суд је имао у виду и Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме 
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доношења оспорених аката, као и сада важећи Закон о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске" број 97/16). Овим законом је, између осталог, 

прописано да се овим законом утврђују комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања 

комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 1), да самосталне 

надлежности општине обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности (члан 12. тачка б) алинеја 2. ранијег односно члан 18. тачка 2) 

подтачка 2. важећег закона), да јединица локалне самоуправе у области стамбено-

комуналне дјелатности, између осталих, обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, 

организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних 

објеката и комуналне инфраструктуре (члан 16. алинеја 7. ранијег односно члан 20. 

тачка 7. важећег закона), као и да скупштина општине доноси одлуке и друга општа 

акта и даје њихово аутентично тумачење (члан 30. став 1. алинеја 2. ранијег односно 

члан 39. став 2. тачка 2)  важећег закона). 

Полазећи од изложеног Суд је утврдио да се приходи јединице локалне 

самоуправе уређују законом, те да је законом дато овлашћење скупштини јединице 

локалне самоуправе да пропише обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, као и да су законом одређене 

границе овлашћења скупштине јединице локалне самоуправе при увођењу и 

одређивању висине комуналне накнаде. Поред тога, Суд је утврдио да је скупштина 

јединице локалне самоуправе законом овлашћена да својом одлуком којом се уводи 

обавеза плаћања комуналне накнаде одреди основе и мјерила за утврђивање висине ове 

накнаде, зависно од степена опремљености насеља комуналним објектима и уређајима 

заједничке комуналне потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и 

услуга.           

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

прописано да је зона просторна цјелина или дио просторне цјелине одређен 

документом просторног уређења, оцијенио да је насеље дио инфраструктуре јединице 

локалне самоуправе са планираним и изграђеним комуналним објектима и уређајима и 

да се комунална накнада плаћа за стамбени, пословни и други простор  унутар 

грађевинског подручја – насеља на којем се, између осталих, обављају дјелатности 

заједничке комуналне потрошње: чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 

одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 

одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, овођење 

атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним 

мјестима и дјелатност зоохигијене. Дакле, комунална накнада се плаћа ради 

финансирања комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, које су од животног 

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

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

одредбама члана 13. Закона о комуналним дјелатностима.  

 Оцјењујући уставност и законитост оспореног члана 11. Одлуке у односу на 

намјену објекта односно простора као један од основа за утврђивање накнаде, Суд је 

утврдио да је  овакво прописивање сагласно са одредбама члана 22. ст. 1. и 2. и члана 

23. Закона, пошто је овим одредбама скупштина јединице локалне самоуправе 

овлашћена да прописује основе и мјерила ради утврђивања обавезе плаћања накнаде у 

складу са овим законом. У односу на дио оспореног члана 11. Одлуке који се односи на 

критеријум припадности грађевинске односно корисне површине одређеној зони 

грађевинског земљишта, Суд је имао у виду да се комунална накнада према члану 22. 

став 2. Закона о комуналним дјелатностима утврђује у зависности од степена 

опремљености комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње, 
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који степен опремљености је управо основ за одређивање зона градског грађевинског 

земљишта, како је прописано наведеним одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу, усљед чега је Суд оцијенио да је по том основу критеријум припадности 

грађевинске односно корисне површине одређеној зони грађевинског земљишта, како је 

прописано Одлуком, сагласан члану 22. став 2. Закона о комуналним дјелатностима, па 

да је тиме сагласан са Уставом. Полазећи од наведеног, а имајући у виду да је оспорена 

одредба члана 15. став 1. Одлуке о комуналним дјелатностима у непосредној вези са 

одредбом члана 11. ове одлуке, односно да се њоме врши ближа разрада критерија који 

су законом прописани, и то да се комунална накнада по јединици мјере утврђује на 

основу броја бодова у зависности од зоне грађевинског земљишта у којој се објекат 

налази (члан 15. став 1), Суд је, како је и напријед образложено, утврдио да је ова 

одредба сагласна Закону и Уставу. Оцјењујући уставност и законитост члана 17. 

Одлуке о комуналним дјелатностима према којем се мјесечни износ комуналне накнаде 

израчунава множењем броја бодова са вриједношћу бода и изграђеном корисном 

површином објекта односно површином земљишта које непосредно служи за обављање 

производње и пружање услуга (члан 17), Суд је утврдио да је овим чланом, у вези са 

чланом 11. Одлуке, прописан начин обрачуна на основу мјерила, на чије прописивање 

је Скупштина Града Требиње овлашћена наведеним одредбама Закона о комуналним 

дјелатностима и Уставом, па да је сходно томе, овај члан Одлуке такође сагласан са 

Законом и Уставом.   

 

 По оцјени Суда, прописивање из члана 18. став 1. Одлуке је, такође, у оквиру 

наведених законских овлашћења доносиоца акта  која дозвољавају одређивање висине 

комуналне накнаде у различитиој висини зависно и од намјене објекта, а да је 

прописивање оспореном одредбом да се вриједност бода за пословни простор утврђује 

у троструком износу у односу на вриједност бода за стамбени простор  ствар 

цјелисходне процјене доносиоца акта.   

 

Приликом оцјењивања оспореног члана 18. став 3. Одлуке о комуналним 

дјелатностима Суд је, имајући у виду наведене одредбе Закона о комуналним 

дјелатностима, којима су одређене границе овлашћења скупштине јединице локалне 

самоуправе при увођењу и одређивању висине комуналне накнаде и којима су 

прописани обезници ове накнаде, која се одређује према јединици изграђене корисне 

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

стандарда ‒ утврдио да овај закон не садржи одредбе којим се обвезници комуналне 

накнаде ослобађају или им се уводе олакшице за плаћање комуналне накнаде, а ни 

одредбе којима се орган јединице локалне самоуправе овлашћује да пропише 

ослобађање од плаћања ове накнаде, односно олакшице за поједине обвезнике. 

Сагласно наведеном, Суд је оцијенио да је Скупштина Града Требиње оспореном 

одредбом члана 18. став 3. Одлуке о комуналним дјелатностима изашла из оквира 

својих законских овлашћења а чињеница да наведена одредба није у сагласности са 

законом за чије извршење је донесена чини је неуставном и са становишта члана 108. 

став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом.  

У поступку разматрања оспорених одредби Одлуке о прикупљању, одвожењу и 

депоновању комуналног отпада Суд је, прије свега, имао у виду одредбе Закона о 

комуналним дјелатностима (члан 2. став 1. тачка г), члан 3. тачка д), те члан 6.став 1. и 

члан 16) из којих произлази да је јединица локалне самоуправе овлашћена да 

обезбиједи организовано обављање комуналне дјелатности која се односи на 

збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, као и да је надлежни орган 
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јединице локалне самоуправе овлашћен да својом одлуком пропише, између осталог, 

услове и начин обављања ове комуналне дјелатности, као и јединицу обрачуна за сваку 

врсту комуналне услуге, те начин на који ће се плаћати ова комунална услуга. 

 Разматрајући, прије свега, наводе предлагача о законитости настанка правног 

односа између даваоца комуналне услуге и корисника (потрошача), у ситуацији када 

није закључен уговор, а на начин како је то прописано оспореним чланом 4. став 5. 

Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада, Суд је имао у виду 

одредбе Закона о комуналним дјелатностима (члана 16. став 1) и Закона о заштити 

потрошача у Републици Српској (члан 46. став 2) којима је уређен настанак 

облигационог односа у области комуналних дјелатности. С обзиром на то да из 

наведеног произлази да до заснивања облигационог односа између даваоца комуналне 

услуге и корисника (потрошача) долази закључењем уговора, након чега и настаје 

обавеза корисника (потрошача) да плаћа за испоручену услугу, Суд је оцијенио да је 

прописивање из  оспореног члана 4. став 5. Одлуке, према којем је  корисник 

(потрошач) обавезан да плаћа услугу и у ситуацији када није закључио уговор са 

даваоцем услуге, у супротности са наведеним одредбама Закона о  комуналним 

дјелатностима и Закона о заштити потрошача у Републици Српској. Како је чланом 108. 

став 2. Устава утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом, то оспорена одредба члана 4. став 5. Одлуке о прикупљању, одвожењу и 

депоновању комуналног отпада која, по оцјени Суда, није у сагласности са наведеним 

законима, није сагласна ни са Уставом.  

У вези са оспореним чланом 6. ст 1. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и 

депоновању комуналног отпада Суд је имао у виду члан 6. став 1. тачка д), те члан 20. 

ст. 1. и 3. Закона о комуналним дјелатностима, из којих произлази обавеза јединице 

локалне самоуправе да својом одлуком пропише, између осталог, јединицу обрачуна за 

сваку врсту комуналне услуге и начин наплате цијене, коју утврђује давалац комуналне 

услуге, а сагласност на цијену даје надлежни орган јединце локалне самоуправе. Из 

наведеног, дакле, произлази да Закон о комуналним дјелатностима не прописује 

обавезан начин наплате, већ само овлашћује скупштину јединице локалне самоуправе 

да ово питање уреди својим актом. Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је 

Скупштина Града Требиње била овлашћена да аутономно одреди на који начин ће се 

вршити наплата цијене за ову комуналну услугу, што не искључује и право да одреди 

плаћање према јединици изграђене корисне површине за домаћинства и правне субјекте 

односно паушално или према мјесту прикупљања и одвоза комуналног отпада за 

правне субјекте, како је то учињено оспореним чланом 6. став 1. Одлуке. По оцјени 

Суда, оспореним прописивањем цијене комуналних услуга одређују се на јединствен 

начин према свим корисницима ове комуналне услуге, с тим да се  различити начини 

наплате могу утврдити за различите категорије корисника, под условом да се та разлика 

заснива на различитим трошковима обезбјеђења комуналне услуге. Из наведених 

разлога Суд је утврдио да оспореним прописивањем из члана 6. ст. 1. и 3. Одлуке 

доносилац акта није изашао из оквира својих законских овлашћења. Уставни суд, на 

основу члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује примјену оспореног члана 6. став 

3. Одлуке.   

Оцјењујући основаност навода предлагача о незаконитости одредаба члана 2, 

члана 3. став 3, члана 4. ст 1. и 4, члана 5. и члана 7. став 2. Одлуке о прикупљању, 

одвожењу и депоновању комуналног отпада, Суд је утврдио да се наведене одредбе ове 

одлуке оспоравају зато што одређена питања нису уређена на начин како предлагач 

сматра да треба да буду уређена, односно из разлога што нека од ових рјешења нису 

примјенљива. С тим у вези, Уставни суд је, полазећи од своје надлежности утврђене 

чланом 115. Устава оцијенио да није надлежан да оцјењује законитост наведених 
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одредаба Одлуке са становишта њихове прецизности, јасноће, недоречености и 

примјене. 

Уставни суд, такође, на основу члана 115. Устава, није надлежан да одлучује у 

споровима који настану у примјени прописа, па према томе ни у споровима који су 

настали у примјени оспорених аката.  

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У- 37/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

28.март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                 Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 
С обзиром на то да релевантан закон не садржи одредбе којима се орган 

јединице локалне самопураве овлашћује да пропише ослобађање и давање олакшица 

од плаћања комуналне накнаде, доносилац нормативног подзаконског акта изашао 

је из оквира својих законских овлашћења чиме је дошло до повреде уставног начела 

законитости. 

 Прописивање подзаконским општим актом да је корисник комуналне услуге 

обавезан да плаћа услугу и у ситуацији када није закључио уговор са даваоцем услуге, 

у супротности са релевантним законским одредбама, те је оспорена одредба 

подзаконских аката у несагласнсти са истим законом и са Уставом Републике 

Српске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



110 

 

Рјешење 

Број: У-38/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

 

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

члана 40. став 5, члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачке б) и г) Закона о Уставном 

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

сједници одржаној 28. марта 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16), 

Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: 

Булевар цара Душана, Омладинска, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, 

Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив "Југ 7"), Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских 

устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив 

"Старчевица 2"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

између Широке ријеке и Мотела "Интернационал" у Бањалуци и Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града 

Бања Лука" број 19/16), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана 

стамбеног насеља "Старчевица", Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог 

плана за простор између: Улице цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила 

Принципа и десне обале ријеке Врбас (радни назив "Југ 4"), Одлуке о доношењу 

измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 

07-013-507/16 и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-508/16 ("Службени гласник Града Бања 

Лука" број 39/16).  

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлуке о извршењу Буџета 

Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 46/16). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

Неђо Мишељић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлуке о извршењу Буџета Града 

Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник Града Бања Лука" број 46/16), Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16), Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар цара 

Душана, Омладинска, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора 

Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив "Југ 7"), Одлуке о доношењу 

измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, 
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Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив "Старчевица 2"), Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између Широке ријеке и 

Мотела "Интернационал" у Бањалуци и Одлуке о доношењу измјене дијела 

Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бања Лука" број 19/16), затим 

Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља 

"Старчевица", Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор 

између: Улице цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и десне обале 

ријеке Врбас (радни назив "Југ 4"), Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог 

плана за простор Регионалног центра у Бањалуци број 07-013-507/16 и Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у 

Бањалуци број 07-013-508/16 ("Службени гласник Града Бања Лука" број 39/16), које је 

донијела Скупштина Града Бања Лука. У иницијативи се наводи да Одлука о усвајању 

буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлука о извршењу буџета Града Бања Лука 

за 2017. годину нису у сагласности са чл. 45. и 58. Устава, те са чланом 34. став 1. 

Закона о јавним путевима, јер је из средстава која су предвиђена овим актом евидентно 

да се не могу у цијелости финансирати потребе подручја града Бања Лука које се 

односе на изградњу и реконструкцију инфраструктуре, а нарочито одржавање градских 

саобраћајница.  

 

У погледу оспорене Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта давалац иницијативе сматра да се 

овом одлуком дају повластице за изградњу и легализацију објеката које нису прописане 

законом, односно да је овакво прописивање супротно члану 75. Закона о уређењу 

простора и грађењу. Истовремено, по мишљењу даваоца иницијативе, на овај начин се 

у неравноправан положај доводе грађани који су раније плаћали прописане ренте без 

оваквих олакшица. 

 

У односу на оспорене одлуке о измјенама напријед наведених регулационих 

планова, у иницијативи се износи став да су измјене предметних планова извршене 

незаконито, односно супротно одредби члана 189. став 1. и члана 198. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу, те да су њиховим доношењем нарушене и гаранције из 

члана 45. Устава. У вези с тим, давалац иницијативе истиче да је Град Бања Лука 2014. 

године донио Просторни план тако да истеком рока од 2 године, по његовом мишљељу, 

долази до повреде закона и Устава, али не даје образложење у чему се у конкретном 

случају огледају те повреде. 

 

У одговору који је на иницијативу доставила Скупштина Града Бања Лука 

наводи се да су Одлука о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину и Одлука о 

извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину донесене од стране законом 

овлашћењног органа ‒ Скупштине Града Бања Лука, те да су у сагласности са 

релевантним одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему 

Републике Српске, те са Уставом Републике Српске. У погледу навода иницијативе о 

несагласности ових аката са Законом о јавним путевима у одговору се указује на то да 

је одржавање јавних саобраћајница комунална дјелатност од посебног јавног интереса, 

да се утврђивање висине средстава за обављање ове дјелатности врши на основу 

програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, те да је Програм 

заједничке комуналне потрошње за 2017. годину донесен од стране Скупштине Града 

Бања Лука у складу са чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима.  
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У односу на оспорену Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде 

за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у одговору на иницијативу се 

наводи да је правни основ за доношење ове одлуке садржан у одредбама члана 69. став 

1, члана 73. став 2. и члана 75. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), као и члану 32. Статута Града 

Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). 

Доносилац овог акта сматра да је прописивање из предметне одлуке у сагласности са 

чланом 75. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, те истиче да су оспорена 

рјешења у функцији стварања повољнијег амбијента за пословно окружење, због чега 

се приступило повећању процента за готовинску уплату обрачунатих накнада за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте у поступку изградње и 

легализације објеката за које се накнада не обрачунава у фиксном износу.  

 

У погледу навода подносиоца иницијативе који се односе на оспорене одлуке о 

доношењу измјена дијела регулационих планова, у одговору се истиче да се изради 

наведених регулационих планова приступило након што је Скупштина Града Бања 

Лука усвојила одлуке о приступању изради измјене ових докумената просторног 

уређења у складу са одредбама члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу. Након 

што су изложене поједине фазе припреме и усвајања ових планова, у одговору се 

износи став да у конкретном случају не постоје одступања од релевантних одредаба 

Закона о уређењу простора и грађењу. Такође се указује на то да су наводи иницијативе 

у односу на ове одлуке неаргументовани, те да се одредба члана 189. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу, којом је дефинисана обавеза локалних заједница да 

донесу стратешке документе просторносг уређења, а на коју се позива давалац 

иницијативе, не односи на процедуру израде измјена спроведбених докумената 

просторног уређења.   

 

Одлуку о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени гласник 

Града Бања Лука" број 46/16) донијела је Скупштина Града Бања Лука на основу члана 

39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 97/16), члана 31. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 32. 

став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 

25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). Овом одлуком прописано је да се усваја Буџет Града Бања 

Лука за 2017. годину у износу од 130.749.000,00 КМ (тачка I), да је саставни дио ове 

одлуке Буџет Града Бања Лука за 2017. годину (тачка II), те да ова одлука ступа на 

снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“, а 

примјењиваће се од 1. јануара 2017. године (тачка III). 

 

Одлуку о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени 

гласник Града Бања Лука" број 46/16) Скупштина Града Бања Лука донијела је на 

основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 97/16), члана 33. став 2. Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и 

члана 32. тачка 38. Статута Града Бања Лука годину ("Службени гласник Града Бања 

Лука" бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). Овом одлуком прописан је начин извршења и 

провођења Буџета Града Бања Лука за 2017. годину, распоред буџетскох средстава по 

потрошачким јединицама, садржај и прерасподјела буџетских средстава, буџетски 

издаци и резерве, обавезе буџетских корисника, као и надлежност и обавезе Одјељења 

за финансије и градоначелника у поступку извршења буџета и реализације ове одлуке.  
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Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта ("Службени гласник Града Бања Лука" број 40/16) 

донесена је на основу члана 69. став 1, члана 73. став 2. и члана 75. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 

и 3/16)  и члана 32. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 

25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). Овом одлуком прописано је да се у Одлуци о висини 

накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта ("Службени гласник 

Града Бања Лука" број 8/15) у члану 8. иза ријечи "изградња", додају ријечи "и 

легализација" (члан 1); 

 

Да се члан 9. мијења и гласи:  

 

"(1) Уколико се инвеститор одлучи да обрачунате накнаде за изградњу и 

легализацију, изузимајући накнаде за легализацију које се обрачунавају у фиксном 

износу, уплати готовински одједном, попуст на обрачунати износ накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта, односно разлику накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта у ситуацији када је инвеститор са Градом 

закључио уговор у смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, износи:  

а) за индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекат, колективни стамбени и 

стамбено-пословни објекат, помоћни објекат и јавне гараже 25%, 

 

б) за пословни објекат 30%, 

 

(2) Инвеститор који оствари попуст из чл. 8. и 9. Одлуке, приликом промјене 

намјене обавезан је платити разлику до пуног износа накнаде са попустом за нову 

намјену." (члан 2); 

 

Према члану 3. ове одлуке, управни поступак покренут пред надлежним 

органом до ступања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама одлуке која је била 

на снази у вријеме покретања поступка, осим ако је ова одлука повољнија за 

инвеститотра. Чланом 4. је прописано да ова одлука ступана снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.  

 

Оспорене одлуке о измјенама појединих регулационих планова на подручју 

града Бања лука донесене су на основу члана 38. Закона о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15) и члана 32. Статута Града 

Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). Овим 

одлукама прописано је да се доносе измјене предметних регулационих планова, 

утврђено је да су границе простора који су обухваћени овим плановима одређене у 

графичким дијеловима елабората планова, одређено је да се елаборати ових планова 

састоје од текстуалног и графичко дијела, дефинисано је од чега се састоје текстулни 

дијелови, наведени су субјекти који су сачинили елаборате планова, прописана је 

обавеза излагања планова на стални јавни увид код градског органа управе надлежног 

за послове просторног уређења, утврђено је да ступањем на снагу ових одлука престају 

да важе раније донесени просторно-плански документи проведбеног карактера у дијелу 

у којем нису у сагласности са предметним плановима, те је прописан начин ступања на 

снагу ових одлука.       

 

Разматрајући оспорену Одлуку о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. 

годину и Одлуку о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину ("Службени 
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гласник Града Бања Лука" број 46/16) Суд је утврдио да су ове одлуке по својој правној 

природи темпорални акти, те да су престале да важе истеком календарске године на 

коју су се односиле. Скупштина Града Бања Лука је донијела  Одлуку о усвајању 

Буџета Града Бања Лука за 2018. годину и Одлуку о извршењу Буџета Града Бања Лука 

за 2018. годину, које су објављене у "Службеном гласнику Града Бања Лука" број 

50/17. 

 

С обзиром на то да су Одлука о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. 

годину и Одлука о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2017. годину престале да важе 

истеком периода на који су се односиле, те да, по оцјени Суда, не треба донијети 

одлуку због тога што нису отклоњене посљедице евентуалне неуставности, односно 

незаконитости, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), одлучио да 

обустави поступак за оцјењивање уставности и законитости ових одлука.  

 

Оцјењујући уставност и законитост оспорене Одлуке о измјенама и допунама 

Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта Суд је 

имао у виду да је чланом 102. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске утврђено да 

општина преко својих органа у складу са законом уређује и обезбјеђује коришћење 

градског грађевинског земљишта и пословног простора. Надаље, према Закону о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) самосталне 

надлежности јединице локалне самоуправе обухватају, између осталог, уређење и 

обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора (члан 18. тачка 

1) подтачка 4.), у области просторног планирања и грађења јединица локалне 

самоуправе је, поред осталог, надлежна за утврђивање накнаде за уређивање и 

коришћење грађевинског земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и 

заштити (члан 19. тачка 4), у надлежност скупштине јединице локалне самоуправе 

спада и доношење одлука и других општих аката и давање њиховог аутентичног 

тумачења (члан 39. став 2. тачка 2), а приходи и примици јединице локалне самоуправе 

укључују и накнаде за уређење грађевинског земљишта (члан 74. тачка 3) подтачка 2).  

 

У конкретном случају Суд је узео у обзир и релевантне одредбе Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 

и 3/16), којим је прописано да се градско грађевинско земљиште одређује одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе о уређењу простора и грађевинском 

земљишту (члан 69. став 1), да финансирање уређења градског грађевинског земљишта 

и израде докумената просторног уређења врши јединица локалне самоуправе, а 

обезбјеђује се, између осталог, из средстава остварених од накнаде за уређење 

грађевинског земљишта (члан 72. тачка б)), да је инвеститор изградње објекта на 

градском грађевинском земљишту дужан да прије добијања грађевинске дозволе плати 

ренту и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, те да се 

накнада за уређење градског грађевинског земљишта утврђује у складу са одредбама 

овог закона, прописа донесених на основу њега и одлуке скупштине јединице локалне 

самоуправе из члана 69. став 1. овог закона (члан 73. став 1. и 2), да се инвеститору 

изградње објекта на градском грађевинском земљишту не може издати грађевинска 

дозвола док не достави доказ да је плаћена утврђена накнада за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта и рента (члан 75. став 1), да јединица локалне 

самоуправе одлуком из члана 69. став 1. овог закона може прописати да се накнада за 

трошкове уређења градског грађевинског земљишта и рента могу платити у мјесечним 

ратама, на период највише до десет година, обвезницама Републике издатим за 
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материјалну и нематеријалну штету или прописати додатни попуст за готовинско 

плаћање одједном (члан 75. став 2), да је инвеститор, односно власник објекта који је 

предмет легализације, дужан да плати накнаду за легализацију објекта обрачунату у 

складу са овим законом, уз могућност  плаћања на начин прописан чланом 75. став 2. 

овог закона (члан 160. став 1). 

 

Из наведених уставних и законских одредаба произлази да се приходи јединица 

локалне самоуправе уређују законом, те да је законом дато овлашћење скупштини 

јединице локалне самоуправе да поближе уреди питање висине накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта. Сходно наведеном Суд је оцијенио да је 

Скупштина Града Бања Лука овлашћена да, с циљем спровођења одредаба Закона о 

уређењу простора и грађењу ради његове примјене, својом одлуком уреди висину 

накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, односно пропише 

критеријуме и начин на основу којих се одређује висина ове накнаде.  

 

Оцјењујући оспорену Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде 

за трошкове уређења градског грађевинског земљишта Суд је утврдио да предметно 

прописивање није у супротности са чланом 75. Закона о уређењу простора и грађењу и 

чланом 45. Устава Републике Српске, како то сматра давалац иницијативе. Наиме, 

чланом 73. став 1. тачка б) овог закона утврђена је обавеза инвеститора изградње 

објекта на градском градском грађевинском земљишту да прије добијања грађевинске 

дозволе, поред ренте, плати и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта. Иста ова обавеза инвеститора је прописана и чланом 75. став 1. овог закона, 

те је ставом 2. овог члана предвиђено да јединица локалне самоуправе својим општим 

актом може прописати могућност уплате ове накнаде у мјесечним ратама, затим путем 

обвезница Републике издатим за материјалну и нематеријалну штету или давањем 

додатног попуста за готовинско плаћање одједном. Поред тога, када је у питању ова 

накнада у поступку легализације објеката, одредба члана 160. став 1. овог закона такође 

утврђује обавезу инвеститора, односно власника објекта који је предмет легализације 

да плати накнаду за легализацију објекта обрачунату у складу са овим законом, те 

предвиђа могућност плаћања на начин прописан чланом 75. став 2. овог закона.  

 

Узимајући у обзир све наведено, Суд је оцијенио да начин на који је доносилац 

оспорене одлуке прописао одређена умањења накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта приликом изградње или легализације објеката, те прописивање 

обавезе плаћања разлике до пуног износа накнаде у случају промјене намјене, није у 

супротности са релевантним одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, односно 

да Скупштина Града Бања Лука оспореним нормирањем није изашла из законских 

оквира. Сходно наведеном, у конкретном случају, по оцјени Суда, није дошло ни до 

повреде одредбе члана 45. Устава, на коју се указује у иницијативи, а којом је утврђено 

да је свако дужан да се придржава Устава и закона, те да је свако дужан да савјесно и 

одговорно врши повјерену му јавну функцију.  

 

У односу на оспорене одлуке о измјенама појединих регулационих планова на 

подручју града Бања Лука, у инцијативи се износи став да ове одлуке нису у 

сагласности са чланом 189. став 1. и чланом 198. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу, с тим да давалац иницијативе није понудио образложење нити аргументе у 

чему се у конкретном случају састоје повреде наведених законских одредаба. Чланом 

189. став 1. овог закона прописани су рокови у којима су јединице локалне самоуправе 

дужне да донесу просторне, урбанистичке и зонинг планове, а према члану 198. став 1. 
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ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" број 55/10) и Закон о грађевинском земљишту 

("Службени гласник Републике Српске" број 112/06). Имајући у виду овакав садржај 

норми Закона о уређењу простора и грађењу у односу на које се тражи оцјена 

оспорених одлука о измјенама предметних регулационих планова, Суд је утврдио да се 

прописивање из ових аката, као и поступак њиховог доношења као могући предмет 

оцјене од стране Уставног суда, не могу довести у везу са овим законским одредбама, 

због чега су, по оцјени Суда, неосновани наводи даваоца иницијативе о повреди члана 

189. став 1. и члана 198. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу. 

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорених општих аката одлучи без доношења рјешења о покретању 

поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-38/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

28. март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

Начин на који је доносилац оспорене одлуке прописао одређена умањења 

накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта није у супротности 

са релевантним одредбама Закона, па није дошло ни до повреде уставних одредаба 

да је свако дужан да се придржава Устава и закона и савјесно и одговорно врши 

повјерену му функцију. 

 

С обзиром на то да су оспорени подзаконски општи акти престали да важе 

истеком периода на који су се односиле, те да не треба донијети одлуку због тога 

што нису отклоњене посљедице евентуалне неуставности, односно 

незаконитости, Уставни суд је одлучио да обустави поступак за оцјењивање 

уставности и законитости ових одлука. 
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Одлука 

Број: У-40/17 oд 28. марта 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 30/18 

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

члана 37. став 1. тачка а), члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 28. марта 2018. године, д о н и о  ј е   

  

 

О  Д  Л  У  К  У  

  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 124. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и члана 1. Закона о измјени и 

допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 116/16). 

Одбацује се приједлог за оцјењивање сагласности члана 124. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) са чланом 4. Закона о платама и 

накнадама судија и тужилаца у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 66/14).  

  

O b r a z l o ž e nj e 

 

Синдикат правосуђа Републике Српске из Бање Луке приједлогом је покренуо 

пред Уставним судом Републике Српске (у даљем тексту: Суд) поступак за оцјењивање 

уставности члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) 

и члана 1. Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама 

правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/16). 

Приједлогом је тражена оцјена уставности наведених одредби Закона у односу на члан 

39. став 5. Устава Републике Српске, као и оцјена сагласности члана 124. Закона о раду 

са чланом 4. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 66/14). У образложењу наведеног 

цитирана су оспорена законска рјешења, као и одредба Устава и Закона о платама и 

накнадама судија и тужилаца у Републици Српској, са којима, по мишљењу предлагача, 

оспорене одредбе нису у сагласности, те закључује да у конкретном случају постоји 

посредна дискриминација запослених у остваривању права на плату и увећања исте по 

основу минулог рада у односу на носиоце правосудне функције. Сагласно изложеном, у 

циљу јединствене примјене права, предложено је да се оспорене законске одредбе, како 

је наведено, укину или измијене и усагласе са Уставом Републике Српске.   

  

У одговору који је у име Народне скупштине Републике Српске, као доносиоца 

оспорених закона, сачинио Одбор за уставна питања Народне скупштине наводи из 

приједлога оцијењени су неоснованим. Образлажући овакав став, наведено је да је 

законодавац сагласно својим уставним овлашћењима донио Закон о раду који се 

примјењује на све запослене, изузев у случају кад су права, обавезе и одговорности 

запослених по основу рада у појединим областима уређена посебним законом, што је у 

конкретном случају и учињено, тј. Законом о платама запослених у институцијама 

правосуђа Републике Српске, као посебним законом, прописан је начин утврђивања и 

обрачун плата, накнада и других примања запослених у правосудним институцијама. 

Сматрају да оспорени закони обезбјеђују легислативни оквир за остваривање основних 
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слобода, права и дужности грађана Републике Српске, те да је законодавац, цијенећи 

разлоге цјелисходности и јавног интереса, усвојио оспорене законе у постојећем тексту 

успостављајући баланс између законске мјере и циља који се жели постићи. У одговору 

је, такође, наглашено да Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава, 

није надлежан да оцјењује међусобну усаглашеност закона, у конкретном случају 

Закона чија је одредба оспорена са Законом о платама и накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској, и у вези с тим указују на став Суда изражен у Одлуци број: У-75/04 

од 15. јануара 2009. године (погрешно наведен број У-74/05 од 15. јануара 2009. 

године). Предлаже се да Суд, на основу изложеног, приједлог не прихвати.     

 

Оспореним чланом 124. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ 

број 1/16) прописано је да се плата из члана 123. овог закона увећава 0,3% за сваку 

годину радног стажа, уколико другим законом, колективним актом или уговором о раду 

није другачије одређено (став 1), да се плата радника, поред увећања из става 1. овог 

члана, у складу 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 (став 2) и да се општим актом и уговором о раду могу утврдити и други 

случајеви у којима радник има право на увећање плате (став 3).  

 

Оспореним чланом 1. Закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у 

институцијама правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 116/16) прописано је да се у Закону о платама запослених у институцијама 

правосуђа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/14) у 

члану 6. став 3. мијења и гласи: "Основна плата за сваку навршену годину стажа 

осигурања увећава се: а) до навршених 25 година 0,3%, б) након навршених 25 година 

свака наредна година 0,5%".     

                                                                                      

У поступку разматрања навода из приједлога Суд је имао у виду да је Уставом 

Републике Српске утврђено: да свако по основу рада има право на зараду, у складу са 

законом и колективним уговором (члан 39. став 5), да се слободе и права остварују, а 

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

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

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

њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да Република уређује и обезбјеђује, поред 

осталог, радне односе (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 

је замијењен члан 68. Устава), као и да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. став 1).  

 

Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) прописано је: 

да радник има право на плату, накнаду плате и друга примања у складу са законом, 

општим актом и уговором 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); те да се плата из члана 123. овог закона увећава 0,3% за сваку годину 
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радног стажа, уколико другим законом, колективним актом или уговором о раду није 

другачије одређено (члан 124).  

 

Законом о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14 и 116/16) је прописано: да се овим 

законом уређује начин утврђивања плата, накнада и осталих личних примања 

запослених у судовима и тужилаштвима Републике Српске, Правобранилаштву 

Републике Српске, казнено-поправним установама Републике Српске, Судској 

полицији Републике Српске и Центру за едукацију судија и тужилаца Републике 

Српске (члан 1); да се одредбе овог закона не примјењују приликом утврђивања плате 

за судије и тужиоце у Републици Српској (члан 2); 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 3); да су начин обрачуна и исплата плата јединствени за сва лица из члана 

1. овог закона, а зависе од радног мјеста и платне групе (члан 5. став 2); да се основна 

плата обрачунава и исказује мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту и 

одговарајућој платној групи, и да се основна плата за сваку навршену годину стажа 

осигурања увећава: а) до навршених 25 година 0,3% и б) након навршених 25 година 

свака наредна година 0,5% (члан 6. став 3). 

  

Цијенећи цитиране уставне и законске одредбе, Суд је оцијенио да су наводи 

предлагача неосновани. Приликом ове оцјене Суд је имао у виду да Устав Републике 

Српске не познаје ограничења у погледу надлежности законодавца да системским или 

посебним законима регулише право на зараду по основу рада, као и да не утврђује 

начин на који ће се одређивати плата и њена структура, укључујући увећање плате по 

основу стажа осигурања, што подразумијева његово овлашћење да, поред осталог, 

одреди начин на који ће се утврђивати плате, а тиме и увећања плате по основу стажа 

осигурања. 

 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да се законодавац, доносећи оспорене 

законе, кретао у границама Уставом утврђених овлашћења, поготово с обзиром на 

чињеницу да је у ставу 1. члана 124. Закона о раду прописао да се оспорене одредбе 

примјењују уколико посебним законом није другачије прописано, што је у овом случају 

и учињено Законом о измјени и допуни Закона о платама запослених у институцијама 

правосуђа Републике Српске. Наиме, Амандманоm XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено је да Република уређује и обезбјеђује, 

поред осталог, радне односе (тачка 12). Полазећи од тога да уставотворац уређује право 

на зараду по основу рада, а да је, у конкретном случају, законодавац уставним 

овлашћењима овлашћен да законом уреди питања остваривања права на зараду, те да се 

услови и начин одређивања зараде уређују законом и колективним уговором (члан 39. 

став 5. Устава), Суд је оцијенио да питање на који ће се начин регулисати плата 

представља одраз цјелисходности и законодавне политике уређивања ових односа тако 

да, сходно члану 115. Устава, не може бити предмет оцјене Суда.  

 

Такође, према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује 

међусобну сагласност одредби члана 124. Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ број 1/16) са чланом 4. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 66/14), с обзиром на 

то да се ради о актима који имају исту правну снагу и који су донесени од истог органа.
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На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-40/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28.март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                 Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Полазећи од тога да је законодавац уставним овлашћењима легитимисан да 

законом уреди питања остваривања права на зараду, те да се услови и начин 

одређивања зараде уређују законом и колективним уговором, питање на који ће се 

начин регулисати плата представља одраз цјелисходности и законодавне 

политике уређивања ових што не може бити предмет оцјене Уставног суда. 
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Рјешење 

Број: У-41/17 oд 28. марта 2018. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

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

члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

марта 2018. године, д о н и о  ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 5. 

став 4. Одлуке о раду тржнице на мало (пијаце) („Службени гласник Општине 

Осмаци“ број 1/17).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Перо комерц“ д.о.о. Махала, Осмаци, кога заступа адвокат Весна Стевановић из 

Бијељине, поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности и законитости члана 5. став 4. Одлуке о раду тржнице на мало (пијаце) број: 

01-022-20/17 од 21. фебруара 2017. године („Службени гласник Општине Осмаци“ број 

1/17) сматрајући да исти није у складу са чланом 4. став 1. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12), као и чл. 50. и 52. Устава, 

те чланом 10. Устава, у вези са чланом 49. став 4. Устава. Како га оспорена одредба 

Одлуке обавезује не само да изврши прикупљање комуналних такси корисника 

пијачних тезги већ и да гарантује за њихово плаћање, предлагач сматра да је доведен у 

неравноправан положај у односу на друге предузетнике који плаћају искључиво своју 

комуналну таксу. С обзиром на то да предлагач, као правно лице које организује 

пијацу, не може бити обвезник комуналне таксе у име и за рачун свих корисника тезги, 

предлаже да Суд утврди да оспорена одредба није у складу са Уставом, чланом 4. став 

1. Закона о комуналним таксама, као и да обавеже Општину Осмаци да предлагачу 

надокнади трошкове поступка пред Судом. 

 

У одговору Скупштине Општине Осмаци се предлаже да Суд одбаци приједлог 

јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону. 

Доносилац оспореног акта истиче да је предлагач поднио захтјев Министарству управе 

и локалне самоуправе да изврши надзор над законитошћу оспорене одлуке, те да је овај 

поступак, у моменту подношења приједлога Суду,  био у току.  

 

Одлуку о раду тржнице на мало (пијаце) („Службени гласник Општине Осмаци“ 

број 1/17) донијела је, 8. фебруара 2017. године, Скупштина Општине Осмаци на 

основу члана 29. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/07), 

чл. 3, 5. и 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 

4/12), члана 10. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр.  34/06 и 1/09) и члана 53. Статута Општине Осмаци („Службени 

гласник Општине Осмаци“ број 7/05). Оспореним чланом 5. став 4. Одлуке прописано 

је да је обвезник плаћања комуналне таксе предузеће које организује пијацу.  
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У току поступка Суд је утврдио да је Скупштина Општине Осмаци донијела 

Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о раду тржнице на мало (пијаце) број: 01-022-

51/17, која је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Осмаци“ број 2/17 од 14. јуна 2017. године, као и да је њоме, између осталог, 

брисан и оспорени став 4. члана 5. Одлуке.  

 

Имајући у виду да је оспорена одредба престала да важи у току трајања овог 

поступка, 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 њене уставности и законитости, цијенећи да није потребно донијети одлуку 

због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.  

 

Поводом захтјева за накнаду трошкова овог поступка, Суд истиче да учесници у 

поступку пред Судом, у смислу одредбе члана 29. став 1. Закона о Уставном суду, 

сносе своје трошкове, те се стога нису стекли услови за утврђивање њихове накнаде. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

     

 

Број: У-41/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

28. март 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман 
 
 
 
 

 
Уставни суд ће обуставити уставносудски поступак у случају када је 

оспорена одредба престала да важи у току трајања уставносудског поступка, 

цијенећи да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене 

посљедице неуставности, односно незаконитости. 
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Рјешење 

Број: У-33/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана  61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. 

априла 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чл. 

14. и 15. Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку 

вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци број: 02/04-3.1867-56/12 од 11. јула 2012. године и број: 

02/04-3.3121-90/12 од 29. новембра 2012. године. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драгољуб Боројевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд), иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости чл. 14. и 15. Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, 

поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци број: 02/04-3.1867-56/12 од 11. јула 2012. године, који је 

донио Сенат Универзитета у Бањој Луци (у даљем тексту: Правилник). Давалац 

иницијативе сматра да оспорени чланови Правилника нису у сагласности са чланом 10. 

Устава Републике Српске и са чланом 10. став 1. и чланом 37. ст. 1. и 2. Закона о 

високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10 и 104/11), 

односно да парцијално вредновање дипломе, само за наставак школовања, није у 

складу са правима  еквиваленције раније стечених звања датих наведеним Законом о 

високом образовању и Законом о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања (“Службени гласник Републике Српске” бр. 33/14 и 63/14). С обзиром на то 

да сматра да се раније стечени студији и стечена звања, у поступку еквиваленције 

изједначавају са новим звањима и да стицањем новог звања тим лицима припадају и сва 

права предвиђена Уставом и законским одредбама, давалац иницијативе предлаже да 

Суд преиспита усаглашеност оспорених одредаба Правилника са наведеним одредбама 

Устава и Закона о високом образовању. 

 

У одговору који је, на наводе из иницијативе, Суду доставио Ректор 

Универзитета у Бањој Луци као предсједавајући Сената овог универзитета, поред 

осталог, наведено је да су неосновани наводи из иницијативе јер се управо оспореним 

члановима Правилника даје могућност високошколским установама у Републици да 

врше еквиваленцију звања стечених по ранијим прописима, са новим звањима, у складу 

са Законом о високом образовању, Статутом и другим општим актима Универзитета у 

Бањој Луци. Оспореним одредбама Правилника, како је наведено, не ограничавају се 

ничија права већ се интерним актима уређују питања еквиваленције на начин утврђен 

Законом о високом образовању и водећи рачуна о критеријумима дефинисаним 

Законом о звањима. Такође, наводе да Универзитет у Бањој Луци, као јавна 

високошколска установа, не може својим прописима да утиче на уређивање права на 
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рад и других права и да се, de lege lata, предметним правилником уређују питања 

еквиваленције раније стечених звања на начин на који упућује законодавац, те, у 

прилог оваквог става, наводе чланове 124, 125. и 126. Закона о високом образовању 

којим је уређен поступак признавања страних високошколских исправа и вредновање 

страних студијских програма. Наглашавајући да је Универзитет у Бањој Луци, поступак 

еквиваленције стечених звања регулисао на једнак, равноправан начин и без 

ограничавања носилаца права, односно да су оспорене одредбе чланова 14. и 15. 

Правилника у потпуности усклађене са одредбама Устава Републике Српске и Закона о 

високом образовању, предлажу да Суд поднесену иницијативу не прихвати. 

 

Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку 

вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци број: 02/04-3.1867-56/12, 11. јула 2012. године, донио је 

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на основу члана 64. став 2. алинеја в) и члана 157. 

Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10 и 

104/11), те члана 33. став (1) алинеја 3) Статута Универзитету у Бањој Луци.  

 

У поглављу III Правилника, поднаслов „Поступак и критеријуми за вредновање 

високошколских исправа стечених на Универзитету у Бањој Луци по ранијим 

прописима“  у оспореном члану 14, поднаслов „Вредновање“ прописано је: (1) „У 

поступку из члана 10. овог правилника уколико је подносилац захтјева за наставак 

образовања звање стекао на Универзитету у Бањој Луци према ранијим прописима, 

вредновање се врши на сљедећи начин: а) сваки семестар по 30 ECTS бодова; б) 

завршни рад: 1) додипломски 15 ECTS бодова; 2) специјалистички 30 ECTS бодова; 3) 

магистарска теза 60 ECTS бодова. (2) Бодови за завршни рад из тачке б) остварују се 

само по једном основу. (3) укупан број ECTS бодова остварених по претходна два 

основа не може бити већи од 420. (4) Одредба из става 1. овог члана се не односи на 

лица која су стекла диплому на факултетима/Академији умјетности на оним студијским 

програмима за стицање дипломе магистра наука/ умјетности који заједно са основним 

студијама трају дуже од пет година. 

 

Оспореним  чланом 15. Правилника, са поднасловом „Примјена осталих 

одредаба„ прописано је да се у осталим аспектима поступка за вредновање 

високошколске исправе стечене на Универзитету у Бањој Луци по ранијим прописима 

за потребе наставка образовања на Универзитету у Бањој Луци на одговарајући начин, 

примјењују одредбе чланова 10-14 овог правилника.  

 

Суд je, прије свега, утврдиo да је Сенат Универзитета у Бањој Луци, 29. 

новембра 2012. године, усвојио Одлуку о измјенама и допунама Правилника о поступку 

еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и 

за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци број: 02/04-3.3121-90/12 

и то да овом одлуком нису измијењене оспорене  одредбе Правилника. 

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорених чл. 14. и 15. 

Правилника Суд је  имао у виду тач. 5, 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава и којим је утврђено да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, 

образовање, радне односе, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. У конкретном случају, Суд је  узео у обзир и гаранције из члана 10. Устава, 

према којем су грађани равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 
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законом и уживају исту правну заштиту, без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство, те одредбу 

члана 108. став 2. Устава, којом је утврђено да прописи и други општи акти морају бити 

у сагласности са законом.        

  

Поред тога, Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), у одјељку II (Нивои 

високог образовања), у члану 9. прописано да завршетком првог, другог или трећег 

циклуса студија лице стиче право на одређену академску титулу, односно стручно или 

научно звање у одређеној области и да се звања која стичу ова лица уређују посебним 

законом. Чланом 10. став 1. овог закона прописано је да лица која су завршила студиј 

према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог закона могу тражити 

од високошколске установе у којој су стекли звање да им у поступку утврђеним 

статутом високошколске установе изда јавну исправу о еквиваленцији раније стеченогх 

звања с новим звањем, у складу са законом из члана 9. став 2. овог закона.Такође, 

релевантном одредбом члана 37. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да се обим студија 

изражава збиром ECTS бодова и да се сваки наставни предмет из студијског програма 

исказује бројем ECTS бодова. 

 

С обзиром на наведене одредбе Закона о високом образовању, Суд је, у 

конкретном поступку, имао у виду и Закон о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања (“Службени гласник Републике Српске” бр. 33/14 и 63/14), односно 

одредбу члана 15. став 1. овог закона (идентичног садржаја као и наведена одредба 

члана 10. став 1. Закона о високом образовању), став 2. овог члана којим је прописано 

да еквиваленцију из става 1. овог члана врши високошколска установа на којој је звање 

стечено, упоређивањем наставног плана и програма са студијским програмом на основу 

критеријума: а) броја и структуре наставних предмета, б) дужине трајања студија и в) 

укупног броја часова наставе (укупно оптерећење студента) на нивоу наставног плана и 

програма, те став 3. овог члана којим је прописано да, на основу критеријума из става 2. 

овог члана, високошколска установа утврђује укупно оптерећење студента изражено у 

ECTS бодовима.  

 

Како из наведених законских одредаба произлази да лица која су завршила 

студиј према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог закона могу 

тражити од високошколске установе у којој су стекли звање да им у поступку 

утврђеном статутом високошколске установе изда јавну исправу о еквиваленцији 

раније стеченог звања с новим звањем, Суд је утврдио да је Статутом Универзитета у 

Бањој Луци број: 02/04-3.927-15/12, који је Сенат овог универзитета донио 12. априла 

2012. године, у одјељку XV под насловом: „Еквиваленција раније стечених звања“, у 

члану 172. прописано да: (1) “Лица која су завршила студиј на  Универзитету у Бањој 

Луци према прописима који су били на снази до ступања на снагу Закона, односно по 

наставном плану и програму прије увођења ECTS бодова, могу тражити од факултета 

или Академије на којој су стекли звања да им у посебном поступку изда јавну исправу о 

еквиваленцији раније стеченог звања са новим звањем, у складу са Законом. (2) 

Надлежни орган Универзитета, односно факултета/Академије, извршиће вредновање 

студија и остварених резултата студирања лица која су претходно образовање стекла на 

другим високошколским установама у земљи и свијету, ради наставка образовања на 

програму неког од факултета /Академије на Универзитету у Бањој Луци. (3) Услови и 

поступак издавања исправа из става (1) и (2) овог члана регулисаће се посебним 
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правилима које усваја Сенат, уз претходно прибављено мишљење вијећа 

факултета/Академије.“ 

                    

Суд је на основу наведених уставних и законских одредаба оцијенио да  

нормирањем као у  оспореним члановима 14. и 15. Правилника није  нарушено начело 

равноправности и једнакости из члана 10. и начело о обавезној сагласности општих 

аката са Уставом и законом из члана 108. Устава Републике Српске. Имајући у виду да 

ни Закон о високом образовању, као ни посебни Закон о звањима која се стичу 

завршетком високог образовања, не разликују поступак академског од поступка 

професионалног признавања, односно да су овим законима наведена признања дата у 

надлежност високошколској установи, по оцјени Суда, прописивање поступка и 

критеријума за вредновање високошколских исправа стечених на Универзитету у Бањој 

Луци по ранијим прописима, као у овим одредбама, у сагласности је са наведеним 

законским рјешењима. Давање наведеног овлашћења искључиво високошколској 

установи да на основу својих унутрашњих правила одлучује о томе да ли неко 

испуњава услове да код те установе настави започето, или се укључи у виши ниво 

образовања, по оцјени Суда, у сагласности је са наведеним законским рјешењима, 

односно оцјена да ли је претходно стечено образовање одговарајуће за наставак 

студирања на жељеном студијском програму у искључивој надлежности универзитета, 

у складу је са принципом аутономије универзитета, као законска категорија (члан 3. 

став (1) тачка б) Закона о високом образовању. Поред тога, Суд је оцијенио 

неоснованим наводе даваоца иницијативе да оспорено прописивање доводи до 

неједнаког третмана подносиоца захтјева за вредновање високошколске исправе 

стечене на Универзитету у Бањој Луци по ранијим прописима, с обзиром на чињеницу 

да би до таквог третмана дошло, управо у случају изједначавања захтјева за признање 

ради наставка образовања и захтјева за признање ради приступа тржишту рада или 

права на коришћење назива (професионално признање), јер би омогућило различите 

исходе поступака признавања исте дипломе пред различитим високошколским 

установама. Дакле, овако одвојен поступак признавања ради запошљавања од поступка 

признавања ради наставка образовања, односно прописивање оспореног вредновања 

високошколских исправа стечених на Универзитету у Бањој Луци по ранијим 

прописима, поред тога што обезбјеђује приступ даљим студијама под једнаким 

условима који су усклађени са законом утврђеним критеријумима, неспорно се заснива 

и на забрани  дискриминације подносиоца захтјева за признавање по основу расе, пола, 

језика, националне припадности, вјероисповијести, социјалном поријеклу, рођењу, 

образовању, имовном стању, политичком и другом увјерењу, друштвеном положају или 

другом личном својству.     

 

   С обзиром на то да, у конкретом случају, није  дошло  до повреде наведених 

гаранција из Устава Републике Српске, те да су оспорене одредбе  чл. 14. и 15. 

Правилника у сагласности са наведеним одредбама Закона о високом образовању 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 

31/18) и Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 33/14 и 63/14), Суд је одлучио да поднесену 

иницијативу не прихвати. 

 

          Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорених одредаба 

чл. 14. и 15. Правилника, одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  
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   На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења. 

 
 

Ово рјешење, Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

  

 

Број: У-33/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                              Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

Одвојен поступак признавања ради запошљавања од поступка признавања 

ради наставка образовања, односно прописивање оспореног вредновања 

високошколских исправа стечених по ранијим прописима, поред тога што 

обезбјеђује приступ даљњим студијама под једнаким условима који су усклађени са 

законом утврђеним критеријумима, неспорно се заснива и на забрани 

дискриминације за њихово признавање. 
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Рјешење 

Број: У-43/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

 

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 Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла 2018. 

године,  д о н и о  ј е  

 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 76. Закона о 

судовима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12 и 44/15 

и 100/17) и чл. 8. и 9. Закона о платама у институцијама правосуђа Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31 /14 и 106/16). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Слободан Стевановић, Чедо Јовић, Здравко Батић, Данијела Батић, Бошко 

Михајловић, Бобана Стевић, Васо Ђурић, Мирнес Мемишевић, Хура Пандур, Боса 

Васиљевић, Слободанка Дукић, Раде Гелић, Радмила Марковић, Славка Ашћерић, 

Жељка Пантелић и Миљана Остојић, сви запослени у Основном суду у Зворнику, 

заступани по адвокату Салиху Механовићу из Калесије, дали су 12. априла 2017. 

године, Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 76. Закона о судовима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12 и 44/15) и чл. 8. и 9. Закона о платама 

у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” 

број 31/14). Даваоци иницијативе наводе да је оспорена одредба члана 76. Закона о 

судовима Републике Српске супротна члановима 1. и 2. истог закона и одредбама члана 

108, члана 121. ст. 1. и 2. и члана 122. Устава Републике Српске, а оспорене одредбе чл. 

8. и 9. Закона о платама у институцијама правосуђа Републике Српске сматрају 

супротним одредбама члана 7. ст. 4. и 5. Закона о платама судија и тужилаца у 

Републици Српској  (“Службени гласник Републике Српске” бр. 66/14, 45/15 и 61 /15), 

као и одредбама члана 19, члана 22. став 1. тачка 2), члана 87, члана 121. став 3, члана 

122, члана 123. ст. 1. и 5, члана 124, члана 131 и члана 132. став 1. тачка 4. Закона о 

раду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 1/16), те  

одредбама члана 10. Устава Републике Српске. Образлажући наведено, у  иницијативи 

се  истиче да су оспореном одредбом члана 76. Закона о судовима Републике Српске, 

подносиоцима иницијативе ускраћена права из радног односа у оквиру судске власти, 

односно подређени су прописима који се односе на јавну управу као дио извршне 

власти, због чега је, како је наведено, нарушена и равнотежа Уставом утврђене подјеле 

власти на законодавну, извршну и судску власт. Такође, у образложењу захтјева за 

оцјењивање уставности и законитости оспорених чланова 8. и 9. Закона о платама у 

институцијама правосуђа Републике Српске наведено је да су подносиоци иницијативе, 

као радници у Основном суду у Зворнику, а тиме и као радници правосуђа Републике 

Српске, овим одредбама, које, поред тога што су у  несагласности са наведеним 

одредбама истог закона и са одредбама Закона о раду Републике Српске, 
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дискриминисани у односу на остале чиниоце судске власти који плату и накнаде из 

рада остварују у оквиру судске власти. У вези са наведеним, даваоци иницијативе 

истичу да се оспореним одредбама овог закона обим остваривања њихових права 

подређује стању у буџету Републике Српске, док права судија зависе од просјека плата 

на нивоу Републике Српске и података Завода за статистику Републике Српске, иако се 

сви, финансирају из буџета, што је, како наводе још један  доказ наведене неједнакости. 

С обзиром на то да даваоци иницијативе, на основу свега наведеног ову иницијативу 

сматрају основаном, предлажу да Суд донесе одлуку са ретроактивним дејством, којом 

ће прогласити неуставним и незаконитим оспорене одредбе наведених закона.   

 

Разматрајући дату иницијативу Суд је Рјешењем од 27. септембра 2017. године 

покренуо поступак за оцјењивање уставности члана 76. Закона о  судовима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12 и 44/15) и чл. 8. и 9. Закона о 

платама у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” број 31/14).  

 

Истим рјешењем Суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање сагласности члана 76. Закона о судовима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 37/12 и 44/15) са  члановима 1. и 2. истог закона и 

сагласности чл. 8. и 9. Закона о платама у институцијама правосуђа Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 31 /14) са одредбама члана 7. ст. 4. и 5. 

Закона о платама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 66/14, 45/15. и 61/15) и са одредбама члана 19, члана 22. став 1. 

тачка 2), члана 87, члана 121. став 3, члана 122, члана 123. ст. 1. и 5, члана 124, члана 

131 и члана 132. став 1. тачка 4. Закона о раду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 1/16).                 

 

У одговору на Рјешење број У-43/17 од 27. септембра 2017. године, који је Суду 

доставила Народна скупштина Републике Српске, поред осталог, наводи се да је 

иницијатива неоснована, односно да је прописивање начина уређења радних односа у 

судовима ствар законодавне политике, те да се оспорена законска одредба члана 76. 

једнако односи на све запослене у судовима. Сматрају, наиме да прописивање сходне 

примјене прописа о радним односима запослених у органима управе на раднике суда не 

значи укидање права предсједника суда да о тим правима одлучује и да је управо овом 

одредбом испоштовано уставно начело да судску власт врше судови, самостално и 

независно. Такође, у вези са оспоравањем чл. 8. и 9. Закона о платама у институцијама 

правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 

116/16), истичу да законодавац има слободу да прописом којим се уређују плата ово 

питање регулише једним или са више закона, на исти или различит начин и да је то 

ствар законодавне политике, те напомињу да Устав штити једино плате и накнаде 

судија, а не и обавезу да  једнако имају и остала запослена лица у суду. Сматрају да је у 

конкретном случају законодавац поступио у складу са уставним овлашћењима и донио 

закон који се примјењује на све запослене, изузев у случају кад су права, обавезе и 

одговорности запослених по основу рада у појединим областима уређене посебним 

законом, као у овом случају. Такође, у погледу осталих навода који се односе на 

међусобну несагласност предметних закона, сматрају да из ранијих одлука Уставног 

суда произлази да није надлежан за одлучивање о оваквим наводима. На основу свега 

изложеног предлажу да Суд не прихвати предметну иницијативу.    
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Оспореном одредбом члана 76. Закона о судовима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12, 44/15 и 100/17) прописано је да се 

прописи о радним односима запослених у органима управе примјењују на раднике суда 

ако законом није другачије одређено. 

 

Законом о платама у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 116/16) у оспореном члану 8. прописано је да су 

накнаде у висини до 35% за тежину, природу посла и посебне услове рада и накнада за 

топли оброк и регрес урачунате у основну плату и не могу се посебно исказивати, а 

оспореним чланом 9. овог закона прописано је, ако се у једном од квартала не остварује 

буџет у пуном обиму, плате запослених из члана 1. овог закона умањују се до висине 

процента мање остварених прихода буџета (став 1) и да одлуку о проценту умањења 

плате доноси Влада, на приједлог Министарства финансија (став 2). 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених законских одредаба Суд је имао у 

виду члан 10. Устава Републике Српске, којим се свим грађанима у Републици 

гарантује равноправност у слободама, правима и дужностима, једнакост пред законом и 

уживање исте правне заштите без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство. Такође, Суд је имао у 

виду: да је чланом 39. став 5. Устава утврђено да свако има право на зараду у складу са 

законом и колективним уговором; да је тачком 10. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењан члан 68. Устава утврђено да Република, уређује и 

обезбјеђује, организацију, надлежност и рад државних органа, а да према одредби тачке 

12. овог члана, Република, између осталог, уређује и радне односе; да се према  члану 

69. ст. 1, 2, 4. и 5. Устава, државна власт у Републици организује на начелу подјеле 

власти, односно да законодавну власт остварује Народна скупштина и Вијеће народа, 

да извршну власт врши Влада, а да судска власт припада судовима; да је чланом 108. ст. 

1. и 2. Устава утврђено да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са  Уставом, а прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом; да  према члану 121. ст. 1. и 2. Устава, судску власт врше судови, који су 

самостални и независни и суде на основу Устава и закона и да је чланом 122. Устава 

утврђено да се оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима уређује 

законом.     

    

Поред наведених одредаба Устава, као и оспорених одредаба Закона о судовима 

Републике Српске, Суд је имао у виду и члан 1. овог закона, којим је прописано да се 

овим законом уређује, организација, надлежност и функционисање основних судова, 

окружних судова, окружних привредних судова, Вишег привредног суда и Врховног 

суда Републике Српске, члан 2. којим је прописано да судску власт у Републици 

Српској врше судови, који су самостални и независни у оквиру дјелокруга и 

надлежности одређене законом, те члан 68. став 1. према коме су радници суда, у 

смислу овог закона, сва запослена лица осим судија. 

     

Такође, Суд је, поред оспорених чл. 8. и 9. Закона о платама у институцијама 

правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 31/14 и 

116/16), имао у виду да се овим законом уређује начин утврђивања плата, накнада и 

осталих личних примања запослених у судовима и тужилаштвима Републике Српске, 

Правобранилаштву Републике Српске, казнено-поправним установама Републике 

Српске, судској полицији Републике Српске и Центру за едукацију судија и тужилаца 
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Републике Српске (члан 1) и да се одредбе овог закона не примјењују приликом 

утврђивања плате за судије и тужиоце у Републици Српској (члан 2).      

 

Имајући у виду Уставом утврђену надлежност законодавца да уређује и 

обезбјеђује, организацију, надлежност и рад државних органа, Суд је оцијенио да је 

законодавац, сагласно тој надлежности, оспореним чланом 76. Закона о судовима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 37/12, 44/15 и 100/17), 

прописао примјену прописа о радним односима запослених у органима управе и на сва 

запослена лица осим судија, ако законом није другачије одређено. Овакво 

прописивање, по оцјени Суда, нема значење противуставног ограничавања остваривања 

права из радних односа наведених лица у суду под једнаким условима, него 

прописивање који закони се примјењују на ове раднике суда. Поред тога, Суд је 

оцијенио да уставно овлашћење законодавца да уреди област радних односа, те да 

пропише да се на  све запослене у судовима, осим судија, примјењују прописи о радним 

односима запослених у органима управе, не подразумијева уређење општег режима тих 

односа, већ примјену тих одредби на исти начин на све који се налазе у истој правној 

ситуацији. Наиме, Суд је  утврдио  да, с обзиром на то да је општи режим радних 

односа уређен Законом о раду, који се примјењује на све раднике изузев у случају када 

су права, обавезе и одговорности радника по основу рада у појединим областима 

уређене посебним законом, из садржаја оспорене одредбе члана 76. Закона о судовима 

Републике Српске произлази да се одредбе управо таквог, посебног прописа којим је 

уређен радноправни статус запослених  у органима управе Републике Српске, једнако 

примјењују и на раднике суда. 

С обзиром на наведено Суд је оцијенио да се прописивањем као у оспореној 

одредби члана 76. Закона о судовима Републике Српске не ускраћују права из радног 

односа у оквиру судске власти и не доводи до подређености прописима који се односе 

на јавну управу, те да се не нарушава равнотежа Уставом утврђене подјеле власти на 

законодавну, извршну и судску власт, како тврди давалац иницијативе. 

 

Поред тога, имајући у виду овлашћење законодавца да уређује систем радних 

односа, те да је у том смислу прописивање начина уређивања радних односа у 

судовима ствар законодавне политике, Суд је оцијенио да се прописивањем као у 

оспореној одредби члана 76. Закона о судовима Републике Српске не доводе у питање 

ни уставни принципи из члана 108. ст. 1. и 2., члана 121. ст. 1. и 2. и члана 122. Устава 

Републике Српске. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба чл. 8. и 9. Закона о 

платама у институцијама правосуђа Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 31 /14 и 116/16), Суд је оцијенио да је законодавац, сагласно наведеним 

одредбама Устава Републике Српске, поступао у оквиру својих овлашћења регулишући 

начин утврђивања плата, накнада и осталих личних примања запослених у судовима и 

тужилаштвима Републике Српске, Правобранилаштву Републике Српске, казнено-

поправним установама Републике Српске, судској полицији Републике Српске и 

Центру за едукацију судија и тужилаца Републике Српске. Прописујући да су накнаде у 

висини до 35% за тежину, природу посла и посебне услове рада и накнада за топли 

оброк и регрес урачунате у основну плату и да се не могу  посебно исказивати, те да се 

плате запослених из члана 1. овог закона умањују  до висине процента мање остварених 

прихода буџета, ако се у једном од квартала не остварује буџет у пуном обиму и да 

одлуку о проценту умањења плате доноси Влада, на приједлог Министарства финансија 

‒ законодавац, по оцјени Суда, није повриједио члан 10. Устава Републике Српске, с 
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обзиром на то да се овим начелом гарантује једнак третман субјеката који се налазе у 

истоврсним правним ситуацијама. Поред тога, Суд је оцијенио да поређење утврђивања 

плата, накнада и осталих личних примања запослених у судовима са утврђивањем 

плате за судије и тужиоце у Републици Српској, није од уставноправног значаја, јер се 

очигледно ради о различитим категоријама субјеката права, који обављају различите 

врсте послова и који имају различите обавезе и одговорности из радног односа. Исто 

тако, имајући у виду да се Уставом не гарантује право на одређену врсту нити висину 

зараде, односно да се Уставом гарантује право на зараду по основу рада, Суд је 

оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе да су прописивањем као у 

оспореним законским одредбама радници суда дискриминисани у односу на остале 

чиниоце судске власти који плату и накнаде из рада остварују у оквиру судске власти и 

да је обим остваривања њихових права подређен стању у буџету Републике Српске, док 

права судија зависе од просјека плата на нивоу Републике Српске и података Завода за 

статистику Републике Српске. 

 

Поред наведеног, по оцјени Суда, регулисање радноправних односа је, и у овом 

контексту, ствар цјелисходне процјене законодавца, о чему Уставни суд није надлежан 

да одлучује. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-43/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                            Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

Прописујући да су накнаде у висини до 35% за тежину, природу посла и 

посебне услове рада и накнада за топли оброк и регрес урачунате у основну плату и 

да се не могу посебно исказивати, те да се плате запослених умањују до висине 

процента мање остварених прихода буџета, није повријеђено право на 

недискриминацију с обзиром на то да се овим начелом гарантује једнак третман 

субјеката који се налазе у истоврсним правним ситуацијама. 
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Рјешење 

Број: У-45/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. 

априла 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
      

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Статута Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац 

("Службени гласник Републике Српске" број 37/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Статута Јавног предузећа 

шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац ("Службени гласник Републике 

Српске" број 37/17). У иницијативи се наводи да је у преамбули овог статута као његов 

доносилац означена Влада Републике Српске у функцији скупштине Јавног предузећа 

шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, те да, по мишљењу даваоца 

иницијативе, Влада незаконито обавља функцију скупштине овог јавног предузећа, 

тако да у том својству није могла донијети предметни статут. Надаље, у иницијативи се 

износи став да према члану 5. Закона о јавним предузећима само законодавни орган, 

односно Народна скупштина Републике Српске, може оснивати јавна предузећа и 

доносити њихове статуте, тако да, сходно томе, Влада као извршни орган, не може бити 

оснивач ЈПШ "Шуме Републике Српске", нити обављати функцију било којег органа 

тог предузећа или доносити његове опште акте. Доношењем оспореног статута од 

стране Владе Републике Српске је, по мишљењу даваоца иницијативе, дошло до 

повреде чл. 45, 70, 90. и 108. Устава Републике Српске, као и члана 5. Закона о јавним 

предузећима.   

 

У одговору на инцијативу који је доставила Влада Републике Српске наводи се 

да члан 1. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 78/11) упућује на супсидијарну примјену Закона о 

привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 

100/11 и 67/13), чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон о предузећима на 

који се подносилац иницијативе позива у конкретном случају. Такође се указује на то 

да чланом 5. Закона о јавним предузећима није прописано да законодавни орган оснива 

јавна предузећа и доноси њихов статут, како се то тумачи у иницијативи, већ је овом 

законском одредбом регулисано питање надлежности скупштине јавног предузећа. 

Истиче се да је према Одлуци Владе Српске Републике БиХ број 03-599 од 8. јуна 1992. 

године ("Службени гласник српског народа у БиХ" број 9/92), Влада Републике Српске 

оснивач Јавног предузећа шумарства, те да је чланом I Одлуке о промјени облика 

организовања ЈПШ "Шуме Републике Српске" у друштво капитала - акционарско 
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друштво и промјени назива предузећа ("Службени гласник Републике Српске" број 

62/05) извршена промјена облика организовања овог јавног предузећа у друштво 

капитала - акционарско друштво. Чланом XIII ове одлуке, како се даље наводи, 

прописано је да послове Скупштине овог јавног предузећа обавља Влада. Поред тога, у 

одговору се износи став да из члана 32. став 1. Закона о шумама ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 75/08 и 60/13) произлази надлежност Владе Републике Српске за 

оснивање јавног предузећа, те да, с обзиром на то да шумама и шумским земљиштем у 

својини Републике, у складу са чланом 4. став 1. овог закона, управља Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, те да је имовина Јавног предузећа 

шумарства у својини Републике, неспорно је да оснивач обавља послове скупштине 

овог јавног предузећа.   

 

Оспорени Статут Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. 

Соколац ("Службени гласник Републике Српске" број 37/17) донијела је Влада 

Републике Српске у функцији Скупштине овог јавног предузећа на основу члана 5. 

Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" број 75/04 и 

78/11). Овим статутом су уређена питања: оснивача, пословно име и сједиште 

предузећа, дјелатност и унутрашња организација, основни капитал, овлашћења за 

иступање у правном промету и одговорност за преузете обавезе, избор, опозив и 

дјелокруг органа овог јавног предузећа, правни положај и заступање, расподјела 

добити, начин покрића губитака, усвајање и примјена етичког кодекса, општи акти 

Јавног предузећа и друга питања од значаја за пословање ЈПШ  "Шуме Републике 

Српске".   

 

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног статута у 

формалноправном смислу, односно у погледу овлашћења Владе Републике Српске да у 

функцији скупштине ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац донесе овај општи 

акт, Суд је имао у виду да је према члану 15. тачка ј) Закона о Влади Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 118/08), у спровођењу извршне власти 

Влада је надлежна да, поред осталог, оснива јавна предузећа, установе и друге 

организације за обављање послова од интереса за остваривање права и дужности 

Републике. Поред тога, чланом 3. овог закона прописано је да Влада заступа Републику 

Српску као правно лице, стара се о заштити јавног интереса и у том смислу врши права 

и дужности које Република има као оснивач јавних служби, других органа и 

организација, ако другим законом није другачије одређено, те да имовину Републике 

користи, њоме управља и располаже Влада, ако другим законом није другачије 

одређено.   

 

Законом о шумама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/08 и 60/13) 

прописано је да је управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем у својини 

Републике дјелатност од општег интереса (члан 31. став 1), да дио дјелатности од 

општег интереса у области шумарства обавља Јавно предузеће шумарства "Шуме 

Републике Српске" а.д., чији је оснивач Влада, да је ЈПШ "Шуме Републике Српске" 

а.д. организовано као друштво капитала - акционарско друштво у складу са Законом о 

јавним предузећима, као и да је имовина Јавног предузећа шумарства у својини 

Републике (члан 32. ст. 1, 2. и 3), те да шумама и шумским земљиштем у својини 

Републике управља и газдује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

(члан 4. став 1).    

 



135 

 

Надаље, Законом о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 75/04 и 78/11) уређено је пословање и управљање јавних предузећа у Републици 

Српској, органи предузећа, сукоби интереса са предузећем, интерни поступци, као и 

друга питања од значаја за рад ових предузећа. Овим законом је, поред осталог, 

прописано: да се на питања која нису уређена овим законом сходно примјењују одредбе 

Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08 и 

58/09) (члан 1. став 2), да је јавно предузеће у смислу овог закона правно лице које је 

уписано у судски регистар као привредно друштво у форми акционарског друштва или 

друштва са ограниченом одговорношћу, ради обављања дјелатности од општег 

интереса и у чијем основном капиталу Република Српска или јединица локлане 

самоуправе директно или индиректно има већинско власништво (члан 2. став 1), да је 

скупштина јавног предузећа надлежна да доноси статут (члан 5. тачка а)), те да је 

надзорни одбор надлежан да сазива скупштине јавног предузећа, осим јавних предузећа 

у којима Влада врши функцију скупштине и утврђује приједлог дневног реда (члан 7. 

тачка л).  

 

Поред тога, у конкретном случају Суд је узео у обзир и то да је Законом о 

привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08 и 58/09) 

прописано да скупштину акционара чине акционари (члан 266. став 1), да се одредбе 

члаба 131. ст. 2, 3. и 4. овог закона о једночланом друштву са ограниченом 

одговорношћу сходно примјењују и на акционарско друштво са једним акционаром 

(члан 266. став 3), те да у друштву са ограниченом одговорношћу са једним чланом, 

овлашћења скупштине чланова врши тај члан или овлашћено лице (члан 131. став 2).   

 

 Увидом у Извјештај из књиге акционара за ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. 

Соколац на дан 6. април 2017. године (када је усвојен оспорени статут), који је издао 

Централни регистар хартија од вриједности АД Бања Лука 22. фебруара 2018. године, 

Суд је утврдио да је ЈПШ "Шуме Републике Српске" једночлано акционарско друштво 

у којем је Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука уписан са 100 % учешћа у 

основном капиталу и са 100% у акцијама са правом гласа. У вези са наведеним, Суд је 

имао у виду да према члану 2. став 1. Закона о Акцијском фонду Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 28/13) оснивач овог фонда је Република 

Српска. Република путем Инвестиционо-развојне банке Републике Српске управља 

овим фондом, односно, у конкретном случају, акцијама у ЈПШ "Шуме Републике 

Српске" а.д. Соколац.  

 

Имајући у виду напријед наведено, Суд је оцијенио да Влада Републике Српске, 

доносећи оспорени статут у функцији скупштине ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. 

Соколац, није прекорачила своја законска овлашћења, односно да доношењем овог акта 

од стране Владе није дошло до повреде начела уставности и законитости, како то 

сматра давалац иницијативе. Приликом ове оцјене Суд је узео у обзир да је ово јавно 

предузеће акционарско друштво са једним акционаром, чије су акције у цијелости у 

својини републичког акцијског фонда. Истовремено, Суд је имао у виду овлашћења 

Владе, која, према члану 3. Закона о Влади Републике Српске, у вршењу извршне 

власти заступа Републику Српску као правно лице, стара се о заштити јавног интереса 

и у том смислу врши права и дужности које Република има као оснивач јавних служби, 

других органа и организација, ако другим законом није другачије одређено, те користи, 

управља и располаже имовином Републике, ако другим законом није другачије 

одређено.   
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 Слиједом изложеног, а узимајући у обзир и одредбе члана 32. ст. 1, 2. и 3. Закона 

о шумама, Суд је оцијенио да доношењем оспореног статута није дошло до повреде 

члана 5. Закона о јавним предузећима, као ни одредаба чл. 45, 70, 90. и 108. Устава, на 

које се указује у иницијативи.   

 

 С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспореног статута одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-45/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман 

 

                                                                                                              

 

С обзиром на то да је предметно јавно предузеће акционарско друштво са 

једним акционаром, чије су акције у цијелости у својини републичког акцијског 

фонда, као и овлашћење Владе да заступа Републику Српску као правно лице и 

стара се о заштити јавног интереса као оснивача јавних служби, других органа и 

организација, те управља и располаже имовином Републике, Влада није 

прекорачила своја овлашћења доношењем Статут таквог јавног предузећа. 
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Рјешење 

Број: У-48/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. 

априла 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности  чланова 11, 12, 13, 

14. и 15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 

55/09 и 91/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Росанда Крсмановић из Источне Илиџе дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 11, 12, 13, 14. и 

15. Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/09, 55/09 и 

91/16). Оспорене одредбе наведеног закона су, по мишљењу даваоца иницијативе, 

неуставне јер је онемогућавају да буде једини законски насљедник на заоставштини 

свог умрлог супружника са којим није стекла заједничку дјецу. Образлажући наведено 

давалац иницијативе не наводи уставноправне разлоге оспоравања већ истиче да 

рођаци  њеног  умрлог супружника, на основу наведених законских одредаба, имају 

право на насљеђивање имовине,  коју су њих двоје стекли у току трајања брачне 

заједнице, а чијем стицању нису ни на који начин  допринијели. По мишљењу даваоца 

иницијативе оспорено прописивање ставља у неравноправан положај супружнике који 

у брачној заједници нису стекли дјецу у односу на супружнике који имају дјецу а то, 

како наводи, представља повреду уставних одредби о основним људским правима, као 

и повреду права на имовину које је загарaнтовано Европском конвенцијом о заштити 

људских права и основних слобода. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске 

одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

У одговору на наводе из иницијативе, који је Суду доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се, између осталог, да је уставни основ Закона, 

чије су поједине одредбе оспорене, у члану 55. Устава, те тач. 5. и 6. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, као и да давалац 

иницијативе на неодговарајући и погрешан начин тумачи  одредбе Устава на чије се 

наводно кршење позива, као и Закон који оспорава. С тим у вези у одговору се детаљно 

образлаже на који начин умрлог насљеђује његов супружник у ситуацији  када је он 

једини насљедник из  првог насљедног реда, односно  када умрли није оставио потомке. 

У одговору се, такође, указује на члан 25. Закона о насљеђивању, који регулише 

могућност повећања насљедног дијела супружника, али и на одредбу члана 272. 

Породичног закона ("Службени гласник Републике Српске" број 54/02), која омогућава 

надживјелом супружнику да из заоставштине издвоји дио имовине, која је његово 

власништво, те не улази у заоставштину. Сходно наведеном, у одговору се, закључује 

да су Законом о насљеђивању, у складу са уставним овлашћењима,  уређена питања 

насљеђивања, односно да су њиме прописана права насљедника и услови за њихово 

остваривање, а да незадовољство одређеним законским рјешењима  видљиво у датој 

иницијативи не може бити предмет оцјене уставности.  
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Оспореним одредбама Закона о насљеђивању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16) прописано је, и то чланом 11. да заоставштину умрлог 

који није оставио потомке насљеђују његов супружник и његови родитељи (став 1), да 

родитељи умрлог насљеђују једну половину заоставштине на једнаке дијелове, а другу 

половину заоставштине насљеђује супружник умрлог (став 2), а ако иза умрлог није 

остао супружник, родитељи умрлог насљеђују цијелу заоставштину на једнаке дијелове 

(став 3);  чланом 12. да ако је један родитељ оставиочев умро прије оставиоца, дио 

заоставштине који би му припао да је надживио оставиоца насљеђују његова дјеца 

(браћа и сестре оставиочеви), његова унучад и праунучад и његови даљи потомци, по 

правилима која важе за случај када умрлог насљеђују његова дјеца и остали потомци 

(став 1), ако су оба родитеља оставиочева умрла прије оставиоца, дио заоставштине 

који би свакоме од њих припао да је надживио оставиоца насљеђују њихови потомци, 

према одредбама става 1. овог члана (став 2), у свим случајевима оставиочева браћа и 

сестре само по оцу насљеђују на једнаке дијелове очев дио, а рођена браћа и сестре 

насљеђују на једнаке дијелове са браћом и сестрама по оцу, очев дио, а са браћом и 

сестрама по мајци, мајчин дио (став 3); чланом 13. ако је један родитељ оставиочев 

умро прије оставиоца а није оставио ниједног потомка, дио заоставштине који би му 

припао да је надживио оставиоца насљеђује други родитељ, а ако је и овај умро прије 

оставиоца, његови потомци насљеђују оно што би припало и једном и другом 

родитељу, према одредбама члана 12. овог закона; чланом 14. ако су оба родитеља 

оставиочева умрла прије оставиоца, а нису оставили ниједног потомка, цијелу 

заоставштину насљеђује надживјели супружник оставиочев;  чланом 15. да 

заоставштину умрлог који није оставио ни потомке, ни родитеље, нити су ови оставили 

неког потомка, ни супружника ‒ насљеђују његови дједови и бабе (став 1), и то тако да 

једну половину заоставштине насљеђују дјед и баба са очеве стране, а другу половину 

дјед и баба са мајчине стране (став 2).  

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је, прије свега,  имао у виду 

да је Уставом Републике Српске утврђено: да су грађани Републике равноправни у 

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

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

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

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да се слободе и права 

остварују, а дужности испуњавају на основу устава, осим када је Уставом предвиђено 

да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може 

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

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да се јемчи право насљеђивања, у складу са законом 

(члан 55) и да Република уређује и обезбјеђује, поред осталих, остваривање и заштиту 

људских права и слобода, те својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине (тач. 5. и 6. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен 

члан 68. Устава). 

 

Поред тога, Суд је приликом разматрања навода из иницијативе имао  у виду да 

се Законом о насљеђивању уређује питање насљеђивања у Републици Српској, круг 

законских насљедника, насљеђивање по основу тестамента, питање насљедно-правних 

уговора, тренутак преласка заоставштине на насљеднике и друга питања која се тичу 

права насљеђивања. Овим законом је, између осталог, прописано да се насљеђује 

заоставштина оставиоца, коју чине сва насљеђивању подобна права која су оставиоцу 

припадала до тренутка смрти (члан 2. ст. 1. и 2), да су грађани под  истим условима 

равноправни у насљеђивању (члан 3), те да се наслиједити може на основу закона и на 
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основу тестамента (члан 5). Законом је, такође, прописано: чланом 8.  да ако овим 

законом није другачије одређено, на основу закона, умрлог насљеђују: сви његови 

потомци, његов супружник, његови родитељи, његова браћа и сестре и њихови 

потомци, његови дједови и бабе и њихови потомци и његови остали преци (став 1), да 

лица из става 1. овог члана насљеђују по насљедним редовима (став 2), да насљедници 

ближег насљедног реда искључују из насљедства лица даљег насљедног реда (став 3), 

те да је Република Српска посљедњи законски насљедник (став 4); чланом 25. да  суд 

може, кад је супружник који нема нужних средстава за живот позван на насљеђе са 

насљедницима првог или другог насљедног реда,  на захтјев супружника одлучити да 

супружник наслиједи и један дио оног дијела заоставштине који би по закону требало 

да наслиједе остали насљедници, а може одлучити и да супружник наслиједи цијелу 

заоставштину, ако је она тако мале вриједности да би њеном подјелом, супружник 

запао у оскудицу (став 1), те  да ће, у случају из става 1. овог члана, суд узети у обзир 

све околности, а нарочито имовинске способности за привређивање супружника, 

трајање брачне заједнице, имовинске прилике осталих насљедника и њихову 

способност за привређивање и вриједност заоставштине (став 2); чланом 38. да 

надживјелом супружнику и потомцима оставиочевим који су живјели са оставиоцем у 

истом домаћинству припадају предмети домаћинства који служе за задовољавање 

њихових свакодневних потреба, као што су покућство, намјештај, постељина и слично, 

али не и ако су ови предмети знатније вриједности (став 1). 

 

Уз то, Суд је имао у виду Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 36/09 и 91/16) којим се утврђују правила ванпарничног поступка 

по којима судови или други органи поступају и одлучују о личним, породичним, 

имовинским и другим правима и правним интересима који се по закону рјешавају у 

ванпарничном поступку (члан 1. став 1) те да је, овим законом, и то чланом 127. 

прописано да ће суд прекинути расправљање заоставштине и упутити учеснике да 

покрену парницу пред судом или поступак пред надлежним органом управе, ако су 

међу учесницима спорне чињенице од којих зависи неко њихово право (став 1), да ће 

суд поступити у смислу претходног става нарочито ако су спорне, поред осталих,  

чињенице од којих зависи право на насљеђе, а нарочито пуноважност или садржина 

тестамента или однос насљедника и оставиоца на основу кога се по закону насљеђује 

(тачка а), те чињенице од којих зависи основаност захтјева надживјелог брачног друга и 

потомака оставиочевих, који су живјели са оставиоцем у истом домаћинству, да им се 

из заоставштине издвоје предмети домаћинства који служе за задовољавање 

свакодневних потреба (тачка б). 

 

Полазећи од наведеног, као и од садржине иницијативе којом су оспорене 

наведене одредбе Закона о насљеђивању, према којој се оцјена уставности ових 

законских одредаба тражи због тога што сродници умрлог супружника даваоца 

иницијативе полажу право на дио имовине, коју су она и њен умрли супружник стекли 

заједничким радом у току трајања брачне заједнице, те да ће она због постојања ових 

одредаба и њихове примјене остати без стана који је, са својим умрлим супружником, 

стекла за вријеме трајања брачне заједнице, Суд је оцијенио да такви разлози не 

представљају стварни захтјев за оцјену уставности, односно да се наведена 

иницијатива, будући да не садржи уставноправне разлоге оспоравања наведених 

одредаба Закона, не може сматрати захтјевом за оцјену уставности. При томе, Суд је  

имао у виду да је законодавац, сагласно наведеним уставним одредбама, овлашћен да 

Законом о насљеђивању пропише услове и начин остваривања права на насљеђивање, а 

у оквиру тога и да регулише питање круга законских насљедника, као и редослијед 
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насљеђивања. Утврђивање круга законских насљедника и редослиједа насљеђивања не 

може се, по оцјени Суда, сматрати ограничавањем Уставом зајемченог права 

насљеђивања, већ уређивање начина остваривања овог права у смислу члана 49. Устава. 

Питања правичности, оправданости и цјелисходности оспорених законских рјешења не 

спадају у надлежност Уставног суда која је утврђена чланом 115. Устава. Уз то, Суд је 

имао у виду да је Законом, као правило, прописано да супружник умрлог који није 

оставио потомке насљеђује једну половину заоставштине, али да је истовремено 

оставио и могућност подношења захтјева за повећање насљедног дијела супружника у 

случају када овај нема нужних средстава за живот, те да о наведеном захтјеву одлучује 

редовни суд који, такође, у оквиру своје законом одређене надлежности, рјешава и о 

другим правима по основу насљеђивања.  

С обзиром на то да уставно начело једнакости из члана 10. Устава не гарантује 

апсолутну једнакост, већ јемчи међусобну једнакост оним лицима која се налазе у истој 

правној ситуацији прописаној законом што, у конкретном случају, значи да оспорене 

законске одредбе не доводе у неравноправан положај субјекте на које се оне односу у 

погледу остваривања права на насљеђивање.  

 

Суд није разматрао наводе из иницијативе да постоји  повреда права на имовину 

које је, како истиче давалац иницијативе,  загарантовано Европском конвенцијом  за 

заштиту људских права и основних слобода из разлога што давалац иницијативе није 

навела у чему се, у конкретном случају, састоји повреда овог права које ужива заштиту 

по члану 1. Протокола број 1. уз  Европску конвенцију.            

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и  

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

став 5.  Закона о Уставном суду Републике Српске одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног  одлучено је као у изреци  овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-48/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

Утврђивање круга законских насљедника и редослиједа насљеђивања не може 

се сматрати ограничавањем Уставом зајемченог права насљеђивања, већ 

уређивањем начина остваривања овог права, док оцјењивање правичности, 

оправданости и цјелисходности оспорених законских рјешења не спадају у 

надлежност Уставног суда. 
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Одлука 

Број: У-50/17 oд 25. априла 2018. године 

 "Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. 

априла 2018. године,  д о н и о  ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У 

  

Утврђује се да члан 230. Правилника о раду ЈУ "Центар за предшколско 

васпитање и образовање" Бања Лука број: 01-523-5/16 од 13. јуна 2016. године није у 

сагласности са Уставом Републике Српске.     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милица Цвијановић из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске (у 

даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 230. Правилника о раду ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" 

Бања Лука број: 01-523-5/16 од 13. јуна 2016. године. Иако је у иницијативи као 

оспорени акт означен комплетан текст овог правилника, из садржаја иницијативе и 

образложења о повреди Устава произлази да давалац иницијативе у суштини оспорава 

члан 230. предметног акта. У иницијативи се наводи да прописивање као оспореном 

одредбом Правилника, да овај правилник ступа на снагу даном објављивања на 

огласној табли послодавца, није у сагласности са чл. 108. и 109. Устава Републике 

Српске. Због тога давалац иницијативе предлаже да Суд, након проведеног поступка, 

утврди да предметни акт није у сагласности са Уставом Републике Српске.     

 

У изјашњењу директора ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" 

Бања Лука, поред осталог, наводено је да је дописом број: 01-523-5-1/16 од 13. јуна 

2016. године оглашено да је оспорени Правилник о раду објављен на огласној табли и 

на службеној интернет страници ове установе. Уз то, истакнуто је да је Управни одбор, 

као доносилац оспореног Правилника, утврдио начин његовог ступања на снагу, 

односно да је сматрао оправданим доношење такве одлуке с обзиром на поступак који 

је спроведен до усвајања овог, како је наведено, општег интерног акта, те предложено 

да Суд не прихвати дату иницијативу.      

 

 Управни одбор ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бања Лука, 

као доносилац оспореног Правилника, није доставио одговор на наводе из иницијативе.   

 

 Оспореним чланом 230. Правилника о раду ЈУ "Центар за предшколско 

васпитање и образовање" Бања Лука број: 01-523-5/16 од 13. јуна 2016. године 

прописано је да овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли 

послодавца.   

 

 Одредбама члана 108. Устава Републике Српске, у односу на које је оспорена 

уставност члана 230. Правилника о раду ЈУ "Центар за предшколско васпитање и 

образовање" Бања Лука, утврђено је да закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са Уставом (став 1) и да прописи и други општи акти морају 
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бити у сагласности са законом (став 2), те члана 109. да закони, други прописи и општи 

акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито 

оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу (став 1), и да се прије 

ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа објављују у 

одговарајућем службеном гласилу (став 2).       

 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да оспорени члан 230. Правилника о 

раду ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање" Бања Лука број: 01-523-5/16 

од 13. јуна 2016. године није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава Републике 

Српске. Наиме, Суд је, по спроведеном поступку, утврдио да је наведеном оспореном 

одредбом прописано да овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној 

табли послодавца, дакле прије истека рока од осам дана од дана објављивања, и да 

Суду, осим навода из изјашњења директора, није достављен доказ о томе да су, у 

поступку доношења оспореног правилника, ови, нарочито оправдани разлози и 

утврђени.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

покретању поступка.     

     

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-50/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Одредба општег акта, којом је прописано да тај акт ступа на правну снагу 

даном објављивања на огласној табли, односно даном доношења, не задовољава 

уставни принцип према којем такав акт може ступити на снагу најраније осмог 

дана од дана објављивања. 
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Анекс 

Издвојено мишљење судије академика проф. др Снежане Савић на 

Одлуку Уставног суда Републике Српске  број У-50/17 

 

          У складу са чланом 31. ст. 5. и 6. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), с обзиром на 

гласање супротно већинском, а сагласно свом раније заузетом ставу у оваквој врсти 

предмета, издвајам мишљење јер сматрам да оспорени акт, у цјелини, са формално - 

правног аспекта, није у складу са Уставом. 

         Већинском одлуком Уставног суда Републике Српске утврђено је да члан 230. 

Правилника о раду ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бањалука 

број: 01-523- 5/16 од 13. јуна 2016. године није у сагласности са Уставом Републике 

Српске. 

          За разлику од ранијег става Суда, када се у образложењу оваквих одлука 

наводило да су акти донесени супротно одредбама члана 109. Устава, са формално - 

правног аспекта, у цјелини неуставни, у образложењу наведене одлуке констатује се да 

је „.. Суд оцјенио да оспорени члан 230. Правилника о раду ЈУ „Центар за 

предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука број: 01-523-5/16 од 13. јуна 2016. 

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

је, по спроведеном поступку, утврдио да је наведеном оспореном одредбом прописано 

да овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли послодавца, 

дакле прије истека рока од осам дана од дана објављивања и да Суду, осим навода из 

изјашњења директора, није достављен доказ о томе да су, у поступку доношења 

оспореног правилника, ови, нарочито оправдани, разлози и утврђени.“ 

         У наведеном предмету подносилац иницијативе оспорава предметни  Правилник у 

цјелини  јер је чланом 230. прописано да овај акт ступа на снагу даном објављивања на 

огласној табли послодавца, чиме је дошло до повереде члана 109. Устава Републике 

Српске. Слиједом изложеног, предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорени Правилник није у сагласности са Уставом Републике Српске, позивајући се 

на његову ранију праксу испољену у одлукама У-42/09; У-21/12 и У-3/12. 

         Став Уставног суда у погледу оваквих повреда Устава, до промјене става Суда до 

које је дошло на сједници одржаној 28.11. 2016. године, како је већ наведено, био је да 

се ради о актима који су, у погледу своје форме, у цјелини неуставни, што је, по мом 

мишљењу, био исправан став Суда. Одлука Уставног суда у наведеном предмету, 

базирана на промјени става Суда у односу на досадашњу праксу, нема правне 

посљедице јер утврђивањем неуставности само овог члана оспореног акта, он, иако 

неуставан, без те конкретне норме, која престаје важити објављивањем одлуке 

Уставног суда, остаје у правном животу, односно у правном поретку Републике Српске, 

дакле упркос  повреди одредаба члана 109. Устава. Оваква повреда Устава не може се 

отклонити само касацијом те норме нити се таквом одлуком правни акт може учинити 

уставним. 

       Наиме, правни акт је законит (уставан) ако су му  облик (форма) и садржина 

(материја) у складу са вишим правним актом, у овом случају са Уставом. Формално 

незаконитим односно неуставним сматра се правни акт који је: а) донесен од стране 

ненадлежног органа, б) повредом одредаба о поступку за његово доношење и в) с 

неодговарајућим спољним изразом (материјализацијом). Обрнуто, ако је правни акт 

донесен од стране надлежног органа, по прописаној процедури и материјализован је на 

прописани начин, тај правни акт је формално законит, односно уставан. 

Материјализација правног акта састоји се у предузимању материјалних, тј. тјелесних 



144 

 

радњи или употреби других средстава којима се акт изражава и чини трајнијим. 

Најчешће се испољава језиком, али то могу бити и други материјални знаци подесни за 

чулно опажање и разумијевање његове садржине. Саопштавање права, посебно 

одређених општих правних аката, значи да се оно у писаном облику објављује у 

службеним издањима у аутентичном тексту, штампом или другим информативним 

начинима. Дакле, битно средство за упознавање свих субјеката (адресата) са правним 

нормама које се на њих односе јесте пракса цивилизованих правних поредака да сви 

општи акти ступају на снагу тек након објављивања и након протека одређеног броја 

дана од дана објављивања (vacatio legis). Изузеци од те праксе - а то значи ступање на 

снагу правних аката (и норми у њима) самог дана објављивања или чак ретроактивно, а 

дакако и ступање на снагу аката који нису објављени, може бити дозвољено само из 

посебно оправданих разлога. И етички и логички захтјев  је да се од некога може нешто 

захтијевати само ако се претходно упозна са одређеним захтјевом. 

      У правној теорији се сматра да акт објављивања у себи садржи више правно 

релевантних момената. Прије свега, путем објављивања, субјекти на које се општи 

правни акт односи сазнају његову садржину и правни режим који он доноси. Са друге 

стране, правни поредак познаје и примјењује опште правило по коме незнање закона 

(права) никога не оправдава, јер када би било другачије право не би било ефикасно у 

својој примјени. 

       Дакле, необјављивање општих правних аката прије ступања на снагу као и ступање 

на снагу на другачији начин, у односу на уставом и законом прописан начин, повлачи 

њихову неуставност, односно незаконитост. С обзиром на чињеницу да је овај чин 

саставни дио материјализације правног акта, као елемента његове форме, то је и 

логично. Стога, Уставни суд мора бити тај који ће својом одлуком утврдити овакву 

повреду начела уставности и законитости те на тај начин такве правне акте 

елиминисати из правног поретка. Као што је неуставан онај правни акт који је донио 

ненадлежан државни или неки други орган, онај правни акт који није донесен према 

правилима поступка, унапријед прописаним, тако је неуставан и онај правни акт који 

није објављен прије ступања на снагу, није објављен уопште или није ступио на снагу 

на начин прописан уставом односно законом.     

      Проглашавањем  неуставном само одредбе о ступању на снагу, као у овом случају, 

оставља се на снази дефектан правни акт, а ова одлука Уставног суда има само 

утврђујући карактер иако она треба да, из ових разлога, изричито елиминише неуставни 

правни акт из правног поретка, тако да се овај више не може примјенити. Касација 

неуставних правних аката због формалних недостатака обавезно води стављању ван 

снаге акта у цјелини, док касација из материјалних разлога обухвата или може да 

обухвати само оспорене одредбе, што је општи став правне теорије и науке уставног 

права. 

 

Бањалука, 25. 4. 2018. године                                                        С У Д И Ј А 

                                                                                       Академик проф. др Снежана Савић             
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Одлука 

Број: У-52/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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. априла 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и пословању тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 111/16) није у сагласности са Уставом Републике Српске, 

Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 69/16) и Законом о сузбијању корупције, организованог и 

најтежих облика криминала ("Службени гласник Републике Српске" број 39/16).  

О б р а з л о ж е њ е 

Витомир Солдат из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

пословању тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 111/16) наводећи да оспорени правилник није у сагласности са  Законом о 

сузбијању корупције, организованог и најтежих облика криминала ("Службени гласник 

Републике Српске" број 39/16) и Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 69/16), а самим тим ни са чланом 108. став 

2. Устава Републике Српске. Образлажући наведено  давалац иницијативе указује, 

прије свега,  на члан 31. тачка 1. Закона о сузбијању корупције, организованог и 

најтежих облика криминала којим је  прописано да ће главни републички тужилац у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник о 

унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске, као и на члан 

52. став 1. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске, према којем ће главни 

републички тужилац у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 

Правилник, којим се уређује организација Републичког тужилаштва и окружних 

тужилаштава, број административно-техничког особља и услови за обављање тих 

послова, те закључује да из наведених законских одредби  произлази обавеза главног 

републичког тужиоца да донесе нови правилник, а не да врши измјене и допуне раније 

донесеног правилника, чији је правни основ био Закон о тужилаштвима Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 55/02, 85/03, 115/04 и 68/07) који је 

престао да важи ступањем на снагу Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске. 

Оспореним правилником је, према наводима даваоца иницијативе, повријеђен и 

уставни принцип забране повратног дејства закона из члана 110. став 1. Устава, будући 

да је главни републички јавни тужилац оспореним правилником усклађивао 

Правилник, који је донесен 2012. године, са законима који су ступили на снагу у 2016. 

години, односно да је оспореним актом мијењао и допуњавао акт који је престао да 

важи, будући да је престао да важи Закон на основу кога је донесен. С обзиром на 



146 

 

изложено давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени правилник није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и наведеним законима.  

У одговору који је доставило Републичко јавно тужилаштво оспорени су наводи 

даваоца иницијативе као неосновани те је, између осталог, наведено да је Колегијум 

овог тужилаштва заузео став да није потребно да се доноси нови Правилник о 

унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске будући да су 

бројне одредбе новог Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске садржајно исте 

као и у раније важећем Закону о тужилаштвима Републике Српске, а све друге одредбе 

новог закона, које су налагале измјене постојећег правилника, уграђене су у измјене и 

допуне оспореног акта. Форму измјена и допуна је, како се наводи у одговору, посебно 

опредјељивала чињеница да је доношењем Закона о сузбијању корупције, 

организованог и најтежих облика привредног криминала предвиђено оснивање 

Посебног одјељења при Републичком тужилаштву, које има у надлежности предмете 

некадашњег Специјалног тужилаштва, у којима су у току била суђења, као и оснивање 

Окружног тужилаштва у Приједору, па је због свега наведеног било неопходно да се, у 

што краћем року, створе нормативне претпоставке за почетак њиховог рада. Уз то, у 

одговору се износи мишљење да рок који је био предвиђен новим законом није 

преклузивни рок, тако да су се измјене и допуне могле донијети и након 60 дана.  

 Оспорени Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и пословању тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 111/16) донио је главни републички јавни тужилац на основу 

члана 36. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 69/16), уз прибављено мишљење Колегијума тужилаца 

Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, на сједници одржаној 4. новембра 

2016. године, мишљења Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, на 

сједници одржаној 29. новембра 2016. године, а уз сагласност Министарства правде 

Републике Српске, Одлука број: 08.020/020-2857/16-2 од 22. децембра 2016. године. 

Овим правилником извршене су измјене и допуне Правилника о унутрашљој 

организацији и пословању тужилаштава Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 86/12).  

 

 Правилник о унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 86/12) донесен је на основу члана 

32. Закона о тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 55/02, 85/03, 115/04 и 68/07), уз одобрење Колегијума тужилаца Републичког 

тужилаштва, Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, Одлука број: 

06-09-1651-4/2012 од 11. јула 2012. године, и уз сагласност Министарства правде 

Републике Српске, Одлука број: 98.02/020-1468/12 од 17. августа 2012. године.  

 

 Одредбама Устава у односу на које се оспорава уставност предметног 

правилника утврђено је: да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108. став 2), те да закони, други прописи и општи акти не могу имати 

повратно дејство (члан 110. став 1).  

 

 Приликом разматрања навода из иницијативе Суд је имао у виду да је оцјена 

законитости предметног правилника тражена у односу на Закон о јавним 

тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 69/16) и 
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Закон о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика криминала ("Службени 

гласник Републике Српске" број 39/16). 

 

 Законом о јавним тужилаштвима Републике Српске прописано је: да се овим 

законом уређује организација, надлежност и овлашћење јавних тужилаштава у 

Републици Српској, услови и мандат за вршење тужилачке функције, питање 

уређивања тужилачке управе, као и средства за рад тужилаштава у Републици Српској 

(члан 1); да се организација Републичког тужилаштва и окружних тужилаштава, број 

административно-техничког особља и услови за обављање послова утврђују 

Правилником о унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике 

Српске, те да овај правилник доноси главни републички тужилац уз прибављено 

мишљење Колегијума тужилаца Републичког тужилаштва и Високог судског и 

тужилачког савјета, а уз сагласност Министарства (члан 36); да ће главни републички 

тужилац у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети Правилник из 

члана 10. став 2. и члана 46. став 8. овог закона, којим се уређује изглед и садржај 

службене легитимације за тужиоце и стручне сараднике у Републици Српској, 

Правилник из члана 36. став 2. овог закона, којим се уређује организација Републичког 

тужилаштва и окружних тужилаштава, број административно-техничког особља и 

услови за обављање тих послова и Правилник из члана 44. став 4. овог закона, којим се 

уређује оцјењивање радника тужилаштва, те  да  ће се до доношења подзаконских аката 

из става 1. члана 52. овог закона примјењивати прописи донесени на основу Закона о 

тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 55/02, 

85/03 и 115/04), уколико нису у супротности са овим законом (члан 52.); да ступањем 

на снагу овог закона престаје да важи Закон о тужилаштвима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 55/02, 85/03 и 115/04) (члан 54).  

 

 Законом о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика криминала 

прописано је: да се овим законом уређује оснивање, организација, надлежност 

посебних организационих јединица тужилаштва, суда и других органа у Републици 

Српској, овлашћења овлашћених службених лица и уређују услови ради ефикасног 

откривања и кривичног гоњења и суђења учиниоцима кривичних дјела одређених овим 

законом (члан 1); да се у Републичком тужилаштву Републике Српске оснива Посебно 

одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног 

криминала (у даљем тексту: Посебно одјељење тужилаштва), које је самостално у свом 

раду као и да се,  ако овим законом није другачије одређено, на Посебно одјељење 

тужилаштва примјењују одредбе Закона о тужилаштвима Републике Српске (члан 3); 

да се ближи рад Колегијума Посебног одјељења уређује Правилником о унутрашњој 

организацији и пословању тужилаштава Републике Српске (члан 5. став 2); да се рад 

Јединице за истраге и безбједност, која се оснива у оквиру Посебног одјељења 

тужилаштва, уређује Правилником о унутрашњој организацији и пословању 

тужилаштава Републике Српске  (члан 7. став 2); да се ближи услови за именовање и 

број тужилачких истражиоца одређује Правилником о унутрашњој организацији и 

пословању тужилаштава Републике Српске (члан 9. став 2); да се у Посебно одјељење 

тужилаштва може именовати одређени број стручних сарадника и административног 

особља а ближи услови унутрашње организације и систематизације радних мјеста 

уређују се Правилником о унутрашњој организацији и пословању тужилаштава 

Републике Српске (члан 11); да ће главни републички тужилац у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу овог закона донијети, поред осталих, Правилник о унутрашњој 

организацији и пословању тужилаштава Републике Српске (члан 5. став 2, члан 7. став 

2, члан 9. став 2. и члан 11) (члан 31. тачка 1); да ступањем на снагу овог закона 
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престаје да важи Закон о сузбијању организованог и најтежих облика привредног 

криминала ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/06, 69/06 и 99/07) (члан 34).   

 

 Полазећи од наведеног Суд је утврдио да доносилац акта није имао законско 

овлашћење да оспореним правилником врши измјене и допуне Правилника  о 

унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 86/12), који је донијет на основу претходно важећег 

закона, дакле Закона о тужилаштвима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 55/02, 85/03 и 115/04) који је престао да важи ступањем на снагу 

новог Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске. 

 

 Приликом овакве оцјене Суд је, прије свега, имао у виду да је ступањем на снагу 

новог Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске стављен  ван снаге правни 

основ на основу којег је донесен Правилник о унутрашњој организацији и пословању 

тужилаштава Републике Српске, који је мијењан и допуњаван оспореним 

Правилником, али исто тако и да важећи Закон о јавним тужилаштвима Републике 

Српске као и Закон о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика 

криминала којим се, у Републичком тужилаштву Републике Српске оснива Посебно 

одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног 

криминала, обавезују главног републичког тужиоца да, у одређеном року, донесе 

подзаконске акте за њихово извршавање. Такође, Суд је имао у виду и да се од ступања 

на снагу важећег Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске могло наставити са 

примјеном подзаконских аката донесених на основу претходно важећег закона, али 

само до доношења нових и уколико нису у супротности са важећим законом. 

 

Имајући у виду да из наведених законских одредби несумњиво произлази 

обавеза главног републичког тужиоца да донесе нове подзаконске акте ради 

извршавања новог Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске, те да важећи 

Закон о јавним тужилаштвима Републике Српске не познаје могућност уређивања 

питања везаних за његово спровођење на начин да се донесу измјене и допуне  

подзаконског акта који је донесен ради извршавања другог закона који је у 

међувремену престао да важи, Суд је   утврдио да је доносилац акта  доношењем 

оспореног акта, односно измјенама и допунама подзаконског акта који је донесен на 

основу закона који је престао да важи, поступао на начин који је супротан одредбама 

чланова 52. став 1. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 69/16) и члана 31. тачка 1. Законом о сузбијању 

корупције, организованог и најтежих облика криминала ("Службени гласник Републике 

Српске" број 39/16).   

С обзиром на то да оспорени Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и пословању тужилаштава Републике Српске није у 

сагласности са законом, а да према члану 108. став 2. Устава прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом, то оспорени правилник, по оцјени Суда, 

није  у сагласности ни са Уставом.  

 Наводе даваоца иницијативе који се односе на несагласност оспореног 

правилника са чланом 110. став 1. Устава, Суд  није разматрао будући да је утврдио да 

оспорени акт није у сагласности са наведеним  одредбама Закона о јавним 

тужилаштвима Републике Српске и Закона о сузбијању корупције, организованог и 

најтежих облика криминала,  а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава.  
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Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да 

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

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

доношења рјешења о покретању поступка.   

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

 

Број: У-52/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Будући да релевантни закон не познаје могућност уређивања питања везаних 

за његово спровођење на начин да се донесу измјене и допуне покзаконског акта, 

нормотворац је њиховим доношењем поступао супротно наведеном закону, а тиме 

и Уставу Републике Српске. 
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Рјешење 

Број: У-57/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 25. aприла 2018. године, д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Пресуде Врховног суда Републике Српске број: 11 0 У 

013243 15 Увп од 4. маја 2017. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душан Бурсаћ из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Пресуде 

Врховног суда Републике Српске број: 11 0 У 013243 15 Увп од 4. маја 2017. године. 

Оспоравајући наведену пресуду давалац иницијативе наводи да је против Пресуде 

Окружног суда у Бањој Луци, којом је одбачена његова тужба против Министарства 

управе и локалне самоуправе Републике Српске, а у вези са његовим захтјевом за 

утврђивање права на држављанство Босне и Херцеговине и Републике Српске по 

основу уговора о двојном држављанству, уложио захтјев за ванредно преиспитивање 

Врховном суду Републике Српске,  који је уважио тај  захтјев и поништио оспорени акт 

наведеног министарства, али    да је, и поред тога што је спор ријешен у његову корист, 

обавезан да плати судску таксу на пресуду и захтјев за преиспитивање те пресуде. 

Имајући у виду да наведену таксу није платио ни након опомене суда Пореска управа 

Републике Српске – Подручни центар Бања Лука је, како се наводи у иницијативи, 

донијела рјешење којим му је наложено да плати дуговану таксу, а Окружни суд у 

Бањој Луци одбио његову тужбу против наведеног рјешења, након чега је он поново 

поднио захтјев за ванредно преиспитивање Врховном  суду Републике Српске, али да је 

тај захтјев одбијен оспореном пресудом.  

 

Пресудом Врховног суда Републике Српске број: 11 0 У 013243 15 Увп од 4. 

маја 2017. године одбијен је захтјев тужиоца Душана Бурсаћа из Бање Луке за ванредно 

преиспитивање пресуде Окружног суда у Бањалуци број: 11 0 У 013243 13 У од 17. 

марта 2015. године.   

                                                                          
Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности 

закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и 

законом.  

           

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да 

оспорени акт нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби 

члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради  о појединачном 

акту Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном Суду Републике 
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Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због 

ненадлежности није прихватио дату иницијативу. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци  овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-57/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости појединачног правног акта јер није 

надлежан да оцјењивање уставности и законитости таквих аката. 
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Одлука 

Број: У-64/17 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 39/18 

 

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

члана 60. став 1. тачке а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла 2018. 

године, д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању Регулационог плана "Центар Града" у 

Бијељини ("Службени гласник Града Бијељина" број 5/17) није у сагласности са 

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

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

     

Мирољуб Јовичић, Семир Хаџисалиховић и Милан Петровић из Бијељине дали 

су Уставном суду Републике Српске иницијативу, а  ДОО "Побједа" из Бијељине је 

поднијело приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању 

Регулационог плана "Центар Града" у Бијељини ("Службени гласник Града Бијељина" 

број 5/17), коју је донијела Скупштина Града Бијељина. Даваоци иницијативе и 

предлагач на идентичан начин оспоравају предметни регулациони план, наводећи да су 

након одржаног јавног увида Нацрта овог плана носиоцу израде дали примједбе са 

приједлозима за другачија планска рјешења, али да писмени одговор носиоца израде 

који им је достављен не садржи стручно образложење због чега примједбе нису 

прихваћене, што је супротно члану 48. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу (у 

даљем тексту: Закон). У иницијативи и приједлогу се такође указује на повреду члана 

48. став 4. Закона, јер, како се истиче, носилац израде предметног плана није 

обавијестио учеснике јавне расправе о примједбама које су даваоци иницијативе и 

предлагач дали на предложена планска рјешења у погледу локација на којима се налазе 

њихове некретнине које су у обухвату Плана. Поред наведеног, истиче се да јавна 

расправа поводом овог регулационог  плана није одржана у року од 30 дана од дана 

затварања јавног увида, већ након више од четири мјесеца, што није у сагласности са 

чланом 48. став 5. Закона, те да приједлог предметног плана није утврђен у року од 30 

дана након одржане јавне расправе, како је то прописано чланом 50. став 1. Закона. 

Сходно наведеном, предлаже се да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности 

са Уставом и Законом.  

С обзиром на то да је у конкретним уставноправним стварима више субјеката 

посебним поднесцима (иницијативом и приједлогом) тражило оцјењивање уставности и 

законитости истог општег акта, Суд је, на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 114/12, 

29/13 и 90/14), рјешењем број У-64/17 од 27. септембра 2017. године, спојио ову 

иницијативу и приједлог ради вођења јединственог поступка, припајајући иницијативу 

која је заведена под бројем У-59/17 приједлогу који је евидентиран под бројем У-64/17. 
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У одговору на иницијативу који је доставила Скупштина Града Бијељина износи 

се став да приликом усвајања оспореног регулационог плана није дошло до повреде 

члана 48. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, те да овакав закључак 

подносилаца иницијативе представља произвољну оцјену, с обзиром на то да је свим 

лицима која су током јавног увида доставила примједбе и приједлоге достављен 

писмени одговор у складу са овом законском одредбом. Надаље, у погледу навода о 

повреди члана 48. став 4. овог закона, у одговору се истиче да је носиоцу израде Плана, 

органима и правним лицима из члана 42. став 3. Закона и члановима Савјета Плана 

позив за учешће на јавној расправи непосредно уручен, те да су сва друга 

заинтересована лица упозната о одржавању јавне расправе путем јавног позива 

објављеног у складу са чланом 48. став 6. Закона. Носилац израде Плана је, како се 

даље наводи, приликом достављања одговора поводом примједби информисао ова лица 

о термину одржавања јавне расправе. На јавној расправи одржаној 12. јануара 2017. 

године разматран је став носиоца израде Плана у односу на достављене примједбе и 

приједлоге лица и институција који су присуствовали расправи и који су тражили 

додатна појашњења. Наводи о повреди члана 48. став 5. Закона су, по мишљењу 

Скупштине Града Бијељина, неосновани, јер је Савјет Плана на сједници одржаној 12. 

априла 2016. године донио Закључак о прихватању Преднацрта овог плана, али је 

Одлука о утврђивању Нацрта скинута са дневног реда сједнице Скупштине Града у 

мају 2016. године, када је дошло до формирања нове скупштинске већине. Након тога, 

30. јуна 2016. године Скупштина Града је именовала нови Савјет Плана који, како се 

наводи, није предузимао никакве кораке у поступку усвајања Плана, а новоизабрни 

руководилац Одјељења за просторно уређење, које је носилац припреме Плана, није 

организовао јавну расправу у законском року. Скупштина Града Бијељина је 

распуштена прије завршетка јавног увида због одржавања редовних локалних избора. 

По завршетку ових избора, како се даље истиче, на сједници Скупштине Града 

одржаној 2. децембра 2016. године покренуте су активности за настављање процедуре 

доношења овог регулационог плана, поново је именован првобитни Савјет Плана, те су 

обавијештени сви Законом предвиђени субјекти о одржавању јавне расправе. 

Доносилац оспорене одлуке такође сматра да су и наводи о повреди члана 50. став 1. 

Закона неосновани, јер је Приједлог Плана сачињен у законском року од 30 дана, што је 

могуће утврдити увидом у допис број 02/2-050-02-18/17 од 31. јануара 2017. године, 

којим се од органа и правних лица из члана 42. став 3. Закона о уређењу простора и 

грађењу тражи мишљење/сагласност на Приједлог Плана, који је овим субјектима том 

приликом и достављен.    

Одлука о усвајању Регулационог плана "Центар Града" у Бијељини ("Службени 

гласник Града Бијељина" број 5/17) донесена је на основу члана 39. став 2. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“ 97/16), чл. 35. и 

38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 38. став 2. Статута Града Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина" бр.8/13, 27/13 и 30/16). Овом одлуком, коју је 

усвојила Скупштина Града Бијељина на 5. сједници, одржаној 9. марта 2017. године, 

утврђено је: да се усваја Регулациони план "Центар Града" у Бијељини (тачка I), да овај 

регулациони план садржи текстуални и графички дио, те је одређено шта садрже 

текстуални и графички дио (тачка II), да је носилац израде Регулационог плана  Јавно 

предузеће  "Дирекција за изградњу и развој града" д.о.о. Бијељина, те да је План 

израђен јануара 2017. године (тачка III), да ће се о спровођењу ове одлуке старати орган 

јединице локалне самоуправе надлежан за послове просторног уређења ‒ Одјељење за 

просторно уређење Градске управе Града Бијељина (тачка IV), те да ова одлука ступа 
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на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Бијељина"( 

тачка V). 

 

У поступку оцјењивања оспорене Одлуке о усвајању Регулационог плана 

"Центар Града" у Бијељини, Суд је имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. 

и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са 

законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује 

и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. 

Према одредбама члана 19. тачка 1. и члана 39. став 2. тачке 6. и 8. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) јединица локалне 

самоуправе у области просторног планирања и грађења има надлежност за усвајање 

докумената просторног уређења и обезбјеђивање њиховог спровођења, односно 

скупштина јединице локалне самоуправе доноси стратешке и спроведбене документе 

просторног уређења.  

Поред тога, Суд је узео у обзир релевантне одредбе Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), којима је 

прописано да се изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења 

приступа на основу одлуке коју доноси надлежна скупштина, која треба да садржи: 

врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни 

приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који 

се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, 

измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној 

расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну 

документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа 

просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се 

документ доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласилу јединице локалне 

самоуправе (члан 40. ст. 1,  3. и 9). Поред тога, овим законом је прописано да је носилац 

припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други 

орган или организација које одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог 

закона (члан 41. став 2), те  да  се израда докумената просторног уређења повјерава 

правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова (носилац 

израде) (члан 44. став 1). Према члану 42. став 2. Закона, након доношења одлуке из 

члана 40. овог закона, носилац припреме дужан је да у најмање два средства јавног 

информисања објави позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у 

обухвату документа просторног уређења, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге 

и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту 

у њиховом власништву, те да, према ставу 3. овог члана, одреди релевантне органе и 

правна лица од којих је у току израде документа просторног уређења потребно 

прибавити мишљења на приједлоге планских рјешења. Поред тога, чланом 43. ст. 1. и 2. 

Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује 

савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне 

расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте 

документа, те да савјет плана прати израду документа просторног уређења и заузима 

стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја 

територијалне јединице, односно подручја за које се документ доноси, те заузима 

стручне ставове у погледу усаглашености документа са документима просторног 



155 

 

уређења који представљају основу за његову израду и усаглашености са одредбама овог 

закона.  Суд је, такође, имао у виду да је чланом 47. ст. 1, 2. и 3. овог закона прописано 

да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа 

просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид, да 

јавни увид за сва документа просторног уређења траје најмање 30 дана, те да се о 

мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења, јавност 

обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања, 

најмање два пута. Надаље, према члану 48. ст. 1. и 4. истог закона, носилац израде 

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

током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме став, те 

да образложен став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су 

доставила примједбе, а овај став носиоца израде о примједбама, приједлозима и 

мишљењима се разматра на јавној расправи на коју се позивају представници носиоца 

припреме и носиоца израде, као и органи и  правна лица из члана 42. став 3. овог 

закона, те чланови савјета плана. Према ст. 5. и 6. истог члана, јавна расправа из става 

4. овог члана се мора организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида, а 

носилац припреме објављује јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном 

листу доступним на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања 

расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица. По одржаној јавној 

расправи из члана 48. став 4, носилац припреме утврђује приједлог документа у складу 

са закључцима са расправе најдуже у року од 30 дана (члан 50. став 1).  

На основу наведених уставних и законских одредаба, Суд је утврдио да је 

Скупштина Града Бијељина у оквиру својих овлашћења донијела оспорену Одлуку о 

усвајању Регулационог плана "Центар Града" у Бијељини. Међутим, увидом у 

документацију о поступку усвајања оспореног регулационог плана која је достављена 

од стране Скупштине Града Бијељина, а имајући у виду релевантне одредбе Закона о 

уређењу простора и грађењу, Суд је утврдио да овај акт није донесен у складу са 

одредбом члана 48. став 5. овог закона. Наиме, чланом 48. став 4. овог закона 

прописано је да се став носиоца израде према примједбама, приједлозима и 

мишљењима разматра на јавној расправи, а према ставу 5. овог члана, јавна расправа се 

мора организовати у року од 30 дана од дана јавног увида. У вези са неведеним, Суд 

указује на то да је Законом прописани поступак припреме, израде и доношења, између 

осталог, и регулационих планова, строго формалан, те подразумијева доношење акта о 

изради плана који се јавно оглашава, одржавање стручне расправе о преднацрту плана, 

затим јавне расправе након утврђеног нацрта, излагање нацрта плана на јавни увид, као 

и учешће законом предвиђених субјеката у свим фазама поступка, при чему је орган 

који је носилац припреме плана, с обзиром на значај овог планског документа, обавезан 

да поступа стриктно у складу са законом прописаном процедуром.  

 

У конкретном случају, на основу приложене документације Суд је утврдио да је, 

сходно одредби члана 47. став 6. Закона, Нацрт Регулационог плана "Центар града" у 

Бијељини стављен на јавни увид у периоду од 25. јула до 23. августа 2016. године у 

просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и 

просторијама Дирекције за изградњу и развој града Бијељина, а јавна расправа поводом 

овог планског документа је одржана 12. јануара 2017. године. Дакле, како из наведеног 

произлази, поступак усвајања оспореног планског документа није проведен у 

сагласности са императивном нормом Закона о уређењу простора и грађењу која 

прописује обавезу одржавања јавне расправе у року од 30 дана од дана затварања јавног 
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увида, јер је у конкретном случају јавна расправа одржана након више од четири 

мјесеца.  

 

Слиједом напријед изложеног, Суд је оцијенио да Одлука о усвајању 

Регулационог плана "Центар Града" у Бијељини ("Службени гласник Града Бијељина" 

број 5/17) није у сагласности са чланом 48. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу 

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

представља и повреду члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом. 

  

   Наводи Скупштине Града Бијељина о околностима које су утицале на кашњење у 

заказивању и одржавању јавне расправе поводом оспореног планског документа, по 

оцјени Суда, нису релевантни. Наиме, чињеница да је усљед одређених дешавања 

политичке природе у периоду вођења поступка припреме, израде и усвајања оспореног 

регулационог плана дошло до промјене скупштинске већине у Граду Бијењина, те, како 

се наводи у одговору на иницијативу, усљед тога и до пролонгирања у заказивању јавне 

расправе, није од утицаја на оцјену уставности и законитости поступка усвајања овог 

акта. Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељине, као носилац 

припреме предметог планског документа, је према одредби члана 48. став 6. Закона 

овлашћени субјекат који објављује јавни позив за јавну расправу поводом приједлога 

документа просторног уређења, тако да персоналне промјене које су се десиле током 

2016. године унутар Савјета Плана, а на шта се указује у одговору Скупштине Града 

Бијељина, по оцјени Суда, не смију узроковати повреду Законом прописане процедуре 

за усвајање регулационог плана.  

 

     С обзиром на утврђену повреду члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и 

грађењу, Суд сматра да није потребно да разматра остале наводе инцијативе и 

приједлога о кршењу појединих одредаба овог закона у поступку усвајања предметног 

регулационог плана.   

  

   На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

  

            Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и   

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

   Број: У-64/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

25. април 2018. године                                                                       УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                 Мр Џерард Селман 

 

 

 

Будући да поступак усвајања оспореног планског документа локалне 

самоуправе није проведен у сагласности са императивном нормом Закона која 

прописује обавезу одржавања јавне расправе у року од 30 дана од дана затварања 

јавног увида, слиједи да је повријеђено уставни принцип према којем прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са законом. 
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Рјешење 

Број: У-36/17 oд 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. 

маја 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан 

улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића 

(„Службени гласник Града Бања Лука” број 37/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Неђо Мишељић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о 

доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Јована 

Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића број: 07-013-462/16 

(„Службени гласник Града Бања Лука” број 37/16), коју је, 15. децембра 2016. године, 

донијела Скупштина Града Бања Лука. Наводећи да Град Бања Лука, иако је усвојио 

Просторни план, никада није донио Урбанистички план Града, давалац иницијативе 

истиче да је оспорени регулациони план измијењен супротно члану 189. став 1. Закона 

о уређењу простора и грађењу јер је усвојен по протеку рокова предвиђених овом 

законском одредбом. С обзиром на изложено предлаже се да Суд утврди 

неусаглашеност оспорене одлуке са чланом 189. став 1. Закона, те чланом 45. Устава 

Републике Српске.  

 

У одговору и његовој допуни доносилац оспореног акта је изложио проведени 

поступак припреме, израде и доношења Плана, те изразио своје становиште да је исти у 

потпуности сагласан одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16). Такође, у одговору се истиче да су 

неосноване тврдње даваоца иницијативе да се планови мијењају супротно одредби 

члана 189. став 1. овог закона, будући да њоме није уређена процедура израде измјене 

спроведбених докумената просторног уређења. У прилогу одговора достављена је 

документација која има за циљ да поткријепи наведено.  

 

Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан 

улицама: Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића број: 07-

013-462/16 („Службени гласник Града Бања Лука” број 37/16), коју је Скупштина Града 

Бања Лука усвојила на сједници одржаној 15. децембра 2016. године, донесена је на 

основу члана 38. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске” бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука” бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14). Овом одлуком је утврђено: 
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да се доноси Измјена дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Јована 

Дучића, Паве Радана, I крајишког корпуса и Вука Караџића (тачка I), да се Елаборат 

Плана састоји од текстуалног и графичког дијела, те је одређено шта садрже текстуални 

и графички дио (тачка II), да је Елаборат Плана израђен у Инситуту за грађевинарство 

"ИГ" д. о.о. Бања Лука у мјесецу новембру 2016. године (тачка III), да се План излаже 

на стални јавни увид код градског органа надлежног за послове просторног уређења 

(тачка IV), да ће се о провођењу ове одлуке старати орган из тачке IV (тачка V), да 

ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторноплански 

документи проведбеног карактера у дијелу у којем нису у сагласности са Планом (тачка 

VI), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Бања Лука” (тачка VII). 

У поступку оцјењивања оспорене одлуке Суд је имао у виду да је одредбом 

члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко 

својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет 

и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и 

пословног простора. Суд је, исто тако, узео у обзир да је чланом 45. Устава, у односу на 

који давалац иницијативе оспорава Одлуку о измјени Плана, утврђено да је свако 

дужан да се придржава Устава и закона, те да је свако дужан да савјесно и одговорно 

врши повјерену му јавну функцију. 

Одредбом члана 189. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), у односу на који давалац 

иницијативе тражи оцјену оспореног акта, прописано је да су јединице локалне 

самоуправе дужне да донесу просторне планове у року од три године од дана ступања 

на снагу овог закона, а урбанистичке планове и зонинг планове подручја посебне 

намјене ‒ јединице локалне самоуправе најдуже у року од двије године од дана 

усвајања просторног плана јединице локалне самоуправе. 

      

Имајући у виду да наведени члан Закона о уређењу простора и грађењу само 

уређује рокове у којима су јединице локалне самоуправе дужне да донесу просторне, 

урбанистичке и зонинг планове, Суд је утврдио да се поступак доношења оспорене 

одлуке, као могући предмет оцјене, са овом одредбом не може довести у везу. Због тога 

је Суд оцијенио да ова иницијатива није основана. Идентичан став Суд је заузео у 

предмету број У-38/17.  

       

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено, те да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

       Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 
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                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

 Број: У-36/17                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 23. мај 2018. године        

                                                                                      Мр Џерард Селман  

                                                                

 

 

 

 

 

Имајући у виду да релевантни члан Закона само уређује рокове у којима су 

јединице локалне самоуправе дужне да донесу просторне, урбанистичке и зонинг 

планове, Уставни суд је утврдио да се поступак доношења оспорене одлуке са овом 

одредбом не може довести у везу ради чега није прихватио иницијативу за 

оцјењивање њене уставности и законитости. 
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Одлука 

Број: У-60/17 oд 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

 

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

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

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. маја 2018. 

године, д о н и о   ј е   

  

 

О  Д  Л  У  К  У  

  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 77. став 2. у дијелу 

који гласи "или у угоститељским објектима" Закона о играма на срећу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 111/12).    

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом Асоцијације легалних приређивача игара на срећу "АЛПИС" Бања 

Лука, коју заступа Миљкан Пуцар, адвокат из Бање Луке, пред Уставним судом 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) покренут је поступак за оцјењивање 

уставности члана 77. став 2. у дијелу који гласи "или у угоститељским објектима" 

Закона о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 111/12). У 

образложењу приједлога се истиче да су чланом 73. Закона о играма на срећу 

прописани услови у погледу величине пословног простора, правила клађења и радног 

времена за приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење, док 

за угоститељске објекте нису предвиђени посебни услови за приређивање ових игара. 

Притом, указује се на члан 2. став 1. тачка 3. Закона о угоститељству ("Службени 

гласник Републике Српске" број 45/17), којим је угоститељски објекат дефинисан као 

функционално повезан, уређен и опремљен простор који испуњава прописане 

минимално-техничке, санитарно-техничке и хигијенске услове за пружање 

угоститељских услуга, односно обављање угоститељске дјелатности. Закључује се да 

овакво прописивање доводи до дискриминације и неравноправног положаја 

приређивача кладионичких игара на срећу путем терминала за спортско клађење у 

односу на угоститељске објекте, који су, иако не испуњавају услове у смислу члана 73. 

Закона, стављени у повољнији положај, те је такво прописивање несагласно са чланом 

5. ал. 4. и 5. и чланом 50. Устава Републике Српске. С тим у вези указује се на члан 1. 

Протокола број 12 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних 

слобода. Осим тога, наводи се да оспорено законско рјешење није сагласно одредби 

члана 36. став 7. Устава, јер је на овај начин малољетним лицима омогућен приступ 

кладионичким играма, те се указује на члан 32. Конвенције о правима дјетета (1989) и 

члан 10. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (1966). 

Предлаже се да Суд утврди да оспорено прописивање није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.   

Народна скупштина Републике Српске је Суду доставила одговор у коме су 

наводи из приједлога оцијењени као неосновани. Осим тога, наводи се да подносилац 

приједлога на непотпун и погрешан начин тумачи одредбе Устава Републике Српске и 

одредбе Закона који оспорава. При томе, указује се на опште (чл. 16. и 17) и посебне 

одредбе (чл. 70, 71, 75. и 77. став 7) Закона о играма на срећу, којима су прописани 
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услови за прибављање лиценце за приређивање кладионичких игара на срећу путем 

терминала за спортско клађење, а које поставља искључиво приређивач, тј. привредно 

друштво као ималац лиценце за обављање ове дјелатности и који дискреционо одлучује 

о начину и средствима обављања исте, те накнада за приређивање кладионичких игара 

на срећу у истом износу, без разлике на средства и пословни простор у ком се 

приређују (посебном или у угоститељском објекту) ове игре на срећу. Због наведеног 

сматрају да не стоје наводи о неједнаким условима приређивања кладионичких игара 

на срећу. Указујући на одредбе члана 11. Закона којима је прописана забрана лицима 

млађим од 18 година учествовања у играма на срећу, односно забрана уласка у 

просторије у којима се приређује клађење, у одговору се наглашава да оспорена 

одредба Закона не доводи у питање уставне гаранције о посебној заштити 

малољетника. Поред тога, истиче се да Уставни суд није надлежан да оцјењује 

цјелисходност оспореног законског рјешења. Предлаже се да Суд приједлог одбије.     

Оспореном одредбом члана 77. став 2. Закона о играма на срећу ("Службени 

гласник Републике Српске" број 111/12) прописано је да се приређивање кладионичких 

игара путем терминала за спортско клађење врши у кладионицама, аутомат клубовима, 

играчницама, казинима или у угоститељским објектима, с тим да површина простора за 

постављање једног терминала не може бити мања од 2 м2.   

 

У поступку разматрања навода из приједлога Суд је имао у виду да је одредбама 

Устава Републике Српске у односу на које је оспорена уставност члана 77. став 2. 

Закона о играма на срећу утврђено: да се уставно уређење Републике темељи на 

владавини права и тржишној привреди (члан 5. ал. 4. и 5), да малољетници о којима се 

родитељи не старају, као и лица која нису у могућности да се сама старају о себи и 

заштити својих права и интереса, имају посебну заштиту (члан 36. став 7), те да се 

економско и социјално уређење заснива на равноправности свих облика својине и 

слободном привређивању, самосталности предузећа и других облика привређивања у 

стицању и расподјели добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици 

као јединственом привредном простору (члан 50).  

 

Чланом 1. Протокола 12 уз Европску конвенцију о заштити људских права и 

основних слобода, на који указује подносилац приједлога, прописано је да ће се свако 

право које закон предвиђа остваривати без дискриминације по било ком основу као 

нпр. полу, раси, боји коже, језику, вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, 

националном или друштвеном поријеклу, повезаности с националном мањином, 

имовини, рођењу или другом статусу (став 1) и да јавне власти неће ни према коме 

вршити дискриминацију по основама као што су они поменути у ставу 1. (став 2).   

 

Одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за одлучивање у овој 

правној ствари утврђено је да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

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

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да су средства буџета порези, таксе и други законом 

утврђени приходи (члан 62. став 2), као и да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, правни положај предузећа и других организација, основне циљеве и правце 

привредног развоја 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).   
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У поступку разматрања уставности оспореног законског рјешења Суд је имао у 

виду да су Законом о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 

111/12) уређени систем и услови приређивања игара на срећу, наградних и забавних 

игара, накнаде за приређивање тих игара, порез на добитке од игара на срећу и 

забавних игара, као и надзор над извршењем обавеза из овог закона, прекршаји и 

санкције из области игара на срећу (члан 1). У посебне игре на срећу спадају: игре у 

казинима, кладионичке игре, игре на срећу на аутоматима и интернет игре на срећу 

(члан 5. став 1. тачка в) подтач. 1, 2, 3, 4). Кладионичке игре су игре у којима се 

учесници, у складу са правилима игре, кладе на резултате различитих спортских и 

других догађаја, и то: клађење на резултате појединачних или групних спортских 

такмичења, клађење на успјех плесних, пјевачких, музичких и сличних такмичења, те 

остала спортска клађења (члан 6. став 1. тачка м) подтач. 1, 2, 3). Приређивање игара на 

срећу дјелатност је од јавног интереса и искључиво право Републике, које право се 

преноси на правна лица регистрована за приређивање игара на срећу, тако да се право 

приређивања игара на срећу у казинима преноси уговором о концесији закљученим на 

основу рјешења Владе Републике Српске са приређивачем, који испуњава услове 

прописане овим законом, док се право приређивања електронских игара, кладионичких 

игара и игара на срећу путем аутомата преноси на приређиваче путем лиценце, која 

подлијеже ревизији по истеку рока од десет година од доношења рјешења (члан 7. ст. 1, 

2, 4. и 6). Приређивачи игара на срећу плаћају накнаде, које представљају приход 

буџета Републике, утврђене овим законом (члан 9. став 1). Чланом 11. Закона 

прописано је да је лицу млађем од 18 година забрањено учествовање у играма на срећу 

из члана 5. став 1. овог закона (став 1), и да је забрањен улаз у казина, играчнице, 

просторе у којима се приређује класична томбола, кладионице и аутомат клубове (став 

2), да провјеру чињеница из ст. 1. и 2. овог члана, у случају сумње, врши приређивач 

увидом у личне исправе (став 3), те да је приређивач дужан да на видном мјесту 

истакне одредбе из ст. 1. и 2. овог члана у свим пословним јединицама (став 4). Општи 

услови за приређивање игара на срећу прописани су чл. 15. до 22. Закона. Чланом 21. 

овог закона прописано је да приређивач игара на срећу, ималац лиценце из члана 7. ст. 

5. и 6. овог закона, приређује игре на срећу у својим регистрованим пословним 

јединицама на основу посебног рјешења о одобрењу, које доноси директор Управе у 

складу са одредбама овог закона и прописа донесених на основу њега.  

 

Посебни услови за приређивање кладионичких игара прописани су чл. 70. до 79. 

Закона. Тако је чланом 71. Закона, поред осталог, прописано да се одобрење за 

приређивање кладионичких игара на срећу из члана 21. овог закона даје приређивачу 

који посједује лиценцу из члана 70. став 1. за сваку пословну јединицу, односно 

кладионицу и који испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима 

донесеним на основу њега. Чланом 73. Закона прописано је да се кладионичке игре 

приређују у посебном пословном простору, који не може бити мањи од 20м2 , да је 

приређивач дужан да правилима клађења пропише опис клађења и услове за 

учествовање у клађењу, а која морају бити истакнута на уплатном мјесту кладионице, 

да радно вријеме кладионице може трајати од 7 до 23 часа, независно од тога да ли је 

дан када кладионица ради, законом или другим прописом, одређен као нерадни дан, да 

се одредбе члана 68. ст. 1. и 2. Закона сходно примјењују и на кладионице, те да 

министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује 

просторне, техничке и информатичке услове и начин приређивања кладионичких игара 

на срећу. Према члану 76. став 1. Закона, чување, регистровање и евидентирање 

података о примљеним кладионичким уплатама врши се у централном рачунарском 

систему приређивача, који је конструисан тако да омогућава повезивање са 
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рачунарским системом Управе у сврху надзора, а програм за игру је сертификован од 

овлашћене лабораторије за сертификацију. За приређивање кладионичких игара плаћа 

се накнада у висини од 1.000 КМ мјесечно по кладионици (члан 75. став 1). Одредбама 

члана 77. ст. 1, 2, 3. и 4. Закона, поред осталог, прописано је да терминали за спортско 

клађење представљају посебну врсту кладионица преко којих се приређују кладионичке 

игре, да се приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење 

врши у кладионицама, аутомат клубовима, играчницама, казинима или у 

угоститељским објектима, с тим да површина простора за постављање једног 

терминала не може бити мања од 2м2, да се на услове и поступак добијања одобрења за 

приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење сходно 

примјењују одредбе члана 71. овог закона, те да су терминали обавезно повезани са 

централним рачунарским системом приређивача из члана 76. став 1. овог закона, гдје се 

евидентира свака уплата извршена ради учествовања у игри. За приређивање клађења 

путем ЦМЦ-а приређивач плаћа мјесечну накнаду у износу од 1000 КМ до 15. у мјесецу 

за претходни мјесец (члан 78. став 4). Чланом 81. став 1. Закона прописано је да се 

одобрење за приређивање игара на срећу на аутоматима из члана 21. овог закона даје 

правном лицу које посједује лиценцу из члана 80. овог закона за сваку пословну 

јединицу, односно аутомат клуб и које испуњава услове прописане овим законом и 

подзаконским актима донесеним на основу њега. Приређивање игара на срећу на 

аутоматима може се обављати у посебно уређеним просторијама, тј. аутомат клубовима 

који има најмање десет аутомата за игаре на срећу, а цјелокупна површина не може 

бити мања од 30м2, у којем се могу бесплатно послуживати пића и напици играчима, а 

може имати и одвојен простор за пружање угоститељских услуга у којем се послужују 

пића и напици, чије радно вријеме може износити 18 часова дневно, независно од тога 

да ли је дан када аутомат клуб ради, законом или другим прописима, одређен као 

нерадни дан (члан 83. ст. 1, 2, 5. и 6). За приређивање игара на срећу на аутоматима 

приређивач плаћа накнаду од 100 КМ мјесечно, по аутомату (члан 88. став 1).  

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспореном одредбом члана 77. став 2. 

Закона о играма на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 111/12) 

законодавац није прекорачио своја уставна овлашћења из тачке 8. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, нити је нарушио уставне 

гаранције из члана 5. ал. 4. и 5, те чл. 36. став 7. и чл. 50. Устава. Имајући у виду да се 

оспореном законском одредбом одређује пословни простор и његова површина као 

посебан услов за приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско 

клађење, тј. у кладионицама, аутомат клубовима, играчницама, казинима или у 

угоститељским објектима, с тим да површина простора за постављање једног 

терминала не може бити мања од 2 м2, по оцијени Суда, наведене уставне одредбе нису 

релевантне за оцјену оспорене одредбе Закона. Наиме, законодавац је, по оцјени Суда, 

овлашћен да уређује систем и услове приређивања игара на срећу, наградних и 

забавних игара, што подразумијева и овлашћење да пропише посебне услове у погледу 

површине пословног простора за приређивање игара на срећу, у конкретном случају 

кладионичких игара путем терминала за спортско клађење, осим у кладионицама, 

аутомат клубовима, играчницама, казинима и у угоститељским објектима, с тим да 

површина простора за постављање једног терминала не може бити мања од 2 м2.  

Прописивање услова, а тиме и посебних услова у погледу пословног простора за 

приређивање игара на срећу, Суд је оцијенио, искључиво је ствар законодавне политике 

коју Уставни суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује.          
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 У вези са наводом подносиоца приједога да су прописивањем различитих услова 

у погледу пословног простора за приређивање кладионичких игара на срећу за 

приређиваче ових игара у кладионицама, аутомат клубовима, играчницама, казинима у 

односу на приређиваче у угоститељским објектима, потоњи стављени у привилеговани 

и повољнији положај, Суд је имао у виду да се, у смислу одредбе члана 10. Устава, 

начело равноправности, односно забрана дискриминације, као једно од основних 

људских права, односи на грађане, дакле физичка лица, и то у погледу њихових личних 

својстава. Због тога се, у конкретном случају, оспорена законска одредба која се односи 

искључиво на правна лица као приређиваче игара на срећу, не може оцјењивати у 

смислу њихове наводне дискриминације. Имајући у виду да члан 1. Протокола 12 уз 

Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода забрањује 

дискриминацију уживања било којег од "права предвиђених законом", то Суд, с 

обзиром на претходно утврђење, налази да оспореним нормирањем није дошло ни до 

кршења забране предвиђене овим међународним правним инструментом. 

 

Позивање подносиоца приједлога на члан 32. Конвенције о правима дјетета 

(1989), те на члан 10. Међународног пакта о економским, социјалним и културним 

правима (1966) није, по оцјени Суда, од утицаја на оцјену уставности оспорене 

законске одредбе, будући да се дефинисањем посебних услова у погледу пословног 

простора за приређивање кладионичких игара на срећу путем терминала за спортско 

клађење очигледно не ограничавају универзална економска, социјална и културна 

права и слободе, као ни права дјетета.  

 

Разматрајући остале наводе подносиоца приједлога, Суд је оцијенио да, сагласно 

члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује међусобну сагласност појединих 

одредаба оспореног закона са другим законима, у конкретном случају са Законом о 

угоститељству.  

      

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

 Број: У-60/17                                               УСТАВНОГ СУДА 

 23. мај 2018. године        

                                                                            Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

Прописивање услова, а тиме и посебних услова у погледу пословног простора 

за приређивање игара на срећу искључиво је ствар законодавне политике коју 

Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Рјешење 

Број: У-61/17 oд 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  23. 

маја 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 123. став 1. и 

члана 163. став 1. Закона основном образовању и васпитању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) у вријеме важења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Далиборка Дракуловић из Котор Вароша дала је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање уставности Закона о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08), 

којом се, у суштини, оспоравају одредбе члана 123. став 1. и члана 163. став 1. овог 

закона. Како се наводи, оспореним прописивањем је повријеђена једнакост права на рад 

будући да обавезује лица која немају завршен правни факултет, а која су запослена на 

радном мјесту секретара у основној школи, да у року из члана 163. став 1. Закона, 

испуне услов који се тиче поменутог нивоа и врсте образовања. Истиче се, такође, да 

законодавац није предвидио олакшице за ову категорију радника у смислу обавезе 

послодавца да им одреди краће радно вријеме или обезбиједи финансијску подршку за 

студирање, као и да због финансијских и породичних околности даватељица 

иницијативе није била у могућности да поступи у складу са оспореним одредбама 

Закона, због чега је послодавац са њом раскинуо уговор о раду.  

 

У одговору који је доставила Народна скупштина Републике Српске истиче се да 

нису основани наводи из иницијативе, као и да је она резултат погрешног тумачења 

Устава. Одговором се истиче да је законодавац поступао у оквиру својих овлашћења 

утврђених тач. 6. и 12. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Устава, 

када је на оспорени начин прописао услове које, у погледу нивоа и врсте образовања, 

мора испуњавати лице запослено на пословима секретара школе. Такође наводи се да 

иницијатива има карактер приједлога за измјене и допуне оспореног закона који је 

престао да важи ступањем на снагу Закона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 44/17). Доносилац оспореног акта сматра 

да су предметна законска рјешења ствар законодавне политике, те да није у 

надлежности Суда да цијени њену оправданост.   

 

Оспореним чланом 123. став 1. Закона основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) прописано је 

да послове секретара школе може обављати лице са завршеним првим циклусом 

студијског програма или еквивалент – правни факултет, док оспорени члан 163. став 1. 

Закона уређује да лица затечена на радним мјестима секретара и рачуновође која не 

испуњавају услове из ст. 1. и 2. члана 123. овог закона, а по прописима важећим до 

ступања на снагу овог закона су испуњавала услове за обављање тих послова, дужна су 
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да у року од седам година од ступања на снагу овог закона испуне потребне услове у 

погледу нивоа и врсте образовања. 

 

 Разматрајући дату иницијативу Суд је, прије свега, утврдио да је чланом 184. 

Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 44/17 и 31/18) прописано да ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о 

основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 

71/09, 104/11 и 33/14). Имајући у виду чињеницу да од престанка важења оспореног 

закона до покретања поступка пред овим судом није протекло више од једне године, 

Суд је, на основу члана 3. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), уставност оспорених одредаба 

оцјењивао у вријеме њиховог важења. 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорених одредаба Закона Суд је имао у 

виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да су грађани Републике равноправни у 

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

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

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

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да свако има право на рад и 

слободу рада, те да је свако слободан у избору занимања и запослења и да му је под 

једнаким условима доступно радно мјесто и функција, као и да запосленима може 

престати радни однос противно њиховој вољи на начин и под условима који су 

утврђени законом и колективним уговором (члан 39. ст. 1, 2. и 3), да Република уређује 

и обезбјеђује систем јавних служби, те, између осталог, радне односе и запошљавање 

(тач. 11. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 

68. Устава), да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности 

са Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом 

(члан 108). 

 

Сагласно уставном овлашћењу, Народна скупштина Републике Српске је 

донијела оспорени закон уређујући дјелатност основног образовања и васпитања као 

дио јединственог система образовања Републике Српске, оснивање и престанак рада 

школе, планове и програме рада, упис и статус ученика, образовање и васпитање 

ученика са сметњама у психофизичком развоју у специјалним одјељењима и 

специјалним школама, музичко и балетско образовање и васпитање, статус наставника, 

стручних сарадника и осталих запослених, управљање и руковођење школом и 

процедура избора органа управљања и руковођења, признавање свједочанстава, 

евиденција, јавне исправе и печат, обезбјеђење средстава, надзор над радом установа 

основног образовања и васпитања, дефинисани прекршаји и санкције за поступања 

супротна Закону.  

 

Имајући у виду да Република уређује и обезбјеђује систем у области образовања, 

те да је основно образовање дјелатност од општег друштвеног интереса, Суд је утврдио 

да је законодавац био овлашћен да пропише врсту и ниво стручне спреме које мора 

имати лице запослено на пословима секретара школе, као и да уреди рок у коме су лица 

већ распоређена на ове послове обавезна да своју стручну оспособљеност прилагоде 

утврђеним условима. Такође, према оцјени Суда, прописивање из члана 123. став 1. и 

члана 163. став 1. Закона је у складу са начелима из чл. 10. и 39. Устава, јер се под 

истим условима и на једнак начин односи на све кандидате у истим правним 
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ситуацијама, због чега није ограничено нити повријеђено право на рад и права која из 

тог проистичу. 

 

Које ће услове законодавац предвидјети када су степен и врста стручне спреме 

за обављање послова секретара школе у питању, ствар је законодавне политике о чијој 

оправданости, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да одлучује.  

 

Узимајући у обзир чланом 115. утврђен стандард оцјене у поступцима 

апстрактне контроле уставности, наводи према којима је законодавац пропустио да 

послодаваца обавеже да одреди скраћено радно вријеме или да релевантној категорији 

радника обезбиједи финансијску подршку за студирање, као и немогућност даватељице 

иницијативе да поступи сагласно утврђеној законској обавези, нису од уставноправног 

значаја.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

                                                                                        

                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

 Број: У-61/17                                                        УСТАВНОГ СУДА 

 23. мај 2018. године        

                                                                                       Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

Које ће услове законодавац предвидјети када су степен и врста стручне 

спреме потребни за обављање појединих послова у оквиру образовања и васпитања, 

ствар је законодавне политике о чијој оправданости Уставни суд није надлежан да 

одлучује. 
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Рјешење 

Број: У-63/17 oд 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. 

маја 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 3. став 3. Правилника о утврђивању цијене услуга смјештаја корисника 

("Службени гласник Републике Српске" број 12/13). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Драго Вученовић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 3. 

став 3. Правилника о утврђивању цијене услуга смјештаја корисника ("Службени 

гласник Републике Српске" број 12/13), који је донио министар здравља и социјалне 

заштите у Влади Републике Српске. У иницијативи се износи став да оспорена одредба 

овог правилника није у сагласности са чланом 137. став 1. Закона о социјалној заштити. 

Давалац иницијативе, наиме, истиче да је овом законском нормом прописано да 

министар здравља и социјалне заштите доноси правилник о утврђивању цијене услуга 

смјештаја корисника којим се одређују услови и начин утврђивања цијена услуга 

смјештаја у установама социјалне заштите чији је оснивач Влада. Због тога, по његовом 

мишљењу, овај министар није могао подзаконским актом, односно оспореним 

правилником, пренијети овлашћење за одређивање цијене услуга смјештаја у установе 

социјалне заштите на управни одбор ових установа. Сходно наведеном предлаже да 

Суд утврди да оспорена норма предметног правилника није у сагласности са Законом о 

социјалној заштити и Уставом Републике Српске.    

 

У одговору на инцијативу који је доставило Министаратво здравља и социјалне 

заштите наводи се да је рјешење из члана 137. ст. 1. и 2. Закона о социјалној заштити 

одраз процјене законодавца да услове и начин утврђивања цијене смјештаја у установе 

социјалне заштите прописује министар здравља и социјалне заштите како би се 

прецизније и реалније могла одредити цијена услуга смјештаја корисника у ове 

установе. Поред тога, указује се на одредбу члана 17. Закона о систему јавних служби, 

којим је, између осталог, прописано да управни одбор одлучује о пословању установе, 

што, према мишљењу доносиоца предметног правилника, упућује на закључак да је 

оспорени члан 3. став 3. овог акта у складу са том законском нормом. Коначно, истиче 

се да се оспорена одредба једнако односи на све кориснике услуга смјештаја у истим 

правним ситуацијама, те да је управном одбору законом дата могућност да одлучује о 

пословању установа.   
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Правилник о утврђивању цијене услуга смјештаја корисника ("Службени 

гласник Републике Српске" број 12/13) донио је министар здравља и социјалне заштите 

на основу члана 137. став 1. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник 

Републике Српске" број 37/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). 

Оспореним чланом 3. став 3. овог правилника прописано је да цијену услуга смјештаја 

корисника у установу социјалне заштите одређује управни одбор установе у складу са 

надлежностима утврђеним законом.     

   

 У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе Правилника 

о утврђивању цијене услуга смјештаја корисника Суд је имао у виду да према 

одредбама тачака 11, 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, систем 

јавних служби, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом.  

 

 На основу наведених уставних овлашћења, Законом о социјалној заштити 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/12 и 90/16) уређен је систем социјалне 

заштите, носиоци, корисници и права корисника социјалне заштите, поступак и услови 

за остваривање права, дјелатност установа социјалне заштите, финансирање и друга 

питања од значаја за функционисање и остваривање социјалне заштите грађана. Овима 

законом је, између осталог, прописано да је социјална заштита дјелатност од општег 

интереса за Републику Српску, којом се пружа помоћ лицима када се нађу у стању 

социјалне потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања и отклањања 

посљедица таквог стања (члан 2. став 1), да се ради вршења послова, обезбјеђивања и 

остваривања права из социјалне заштите утврђених овим законом оснивају установе 

социјалне заштите (члан 8. став 1), да су носиоци социјалне заштите у складу са овим 

законом Република и јединица локалне самоуправе, те да Република уређује систем 

социјалне заштите, доноси политике и развојне стратегије, утврђује права, критеријуме 

и кориснике социјалне заштите, обезбјеђује дио средстава за реализацију права 

прописаних овим законом, оснива и усмјерава рад установа социјалне заштите (члан 14. 

ст. 1. и 2), да у права у оквиру социјалне заштите спада, поред осталог, и смјештај у 

установу (члан 20. тачка г)), те да се смештај у установу социјалне заштите остварује 

избором и упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбјеђује 

становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ, брига, васпитање и образовање, 

оспособљавање за привређивање, радне, културно-забавне активности, здравствена 

заштита и друге услуге (члан 38. став 2). Уређујући питање финансирања социјалне 

заштите, овим законом је пропсано да се социјална заштита утврђена овим законом 

финансира из јавних прихода који се обезбјеђују у буџету Републике и јединица 

локалне самоуправе (члан 132. став 1). У вези са наведеним, чланом 137. ст. 1, 2. и 3. 

овог закона одређено је да министар задравља и социјалне заштите доноси правилник о 

утврђивању цијене смјештаја корисника у установе социјалне заштите, да се овим 

правилником прописују услови и начин утврђивања цијена услуга смјештаја у 

установама социјалне заштите чији је оснивач Влада, те да министар рјешењем 

утврђује заштићене цијене услуга смјештаја на годишњем нивоу у установама 

социјалне заштите чији је оснивач Влада.      

 

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

Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике Српске" бр. 68/07 и 

44/16) којим је уређен систем јавних служби, обављање дјелатности ових служби, 
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оснивање, организација и рад јавних служби, као и друга питања од значаја за 

функционисање јавних служби. Овим законом прописано је да се јавном службом, у 

смислу овог закона, сматрају установе, јавна предузећа и други облици организовања 

утврђени законом који обављају дјелатност од општег интереса којом се обезбјеђују 

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

утврђеног интереса (члан 2 став 1), да се ради остваривања општег интереса којим се 

обезбјеђују права и дужности физичких и правних лица, поред осталог, у области 

социјалне заштите, оснивају установе (члан 39), те да управни одбор одлучује о 

пословању установе (члан 17. тачка 2).   

  

 Приликом разматрања оспореног правилника Суд је такође имао у виду да је 

чланом 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) прописано да 

органи управе доносе правилнике, наредбе и упутства, да се правилником разрађују 

поједине одредбе закона или прописа Владе, те да према члану 82. став 2. истог закона, 

министар, између осталог, представља министраство, доноси прописе из члана 69. став 

1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним стварима. 

 

Имајући у виду наведене законске одредбе, Суд је оцијенио да је министар 

здравља и социјалне заштите био овлашћен да донесе оспорени правилник којим су, са 

циљем провођења Закона о социјалној заштити, разрађене одредбе овог закона које се 

односе на одређивање услова и начина утврђивања цијене услуга смјештаја корисника 

у установе социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике Српске. Тако је чланом 

3. став 1. овог правилника прописано да се цијена услуга смјештаја утврђује на основу 

укупних трошкова смјештаја корисника по тржишним условима, док је ставом 2. истог 

члана одређено да се у цијену услуга смјештаја рачунају материјални трошкови, храна, 

одјећа и обућа, средства за личну хигијену, трошкови комуналних услуга, остали 

материјални трошкови, нематеријални трошкови, амортизација опреме и бруто зарада 

запослених. Оспореним ставом 3. истог члана прописано је да цијену услуга смјештаја 

из став 1. овог члана одређује управни одбор установе у складу са надлежностима 

утврђеним законом. Поред тога, овим правилником је прописано да министар здравља 

и социјалне заштите, у складу са законом, рјешењем утврђује заштићену цијену услуга 

смјештаја за кориснике најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, те 

је уређен начин утврђивања висине заштићене цијене смјештаја (чл. 4. и 5). 

 

Цијенећи напријед изложено Суд је утврдио да оспорено нормирање из члана 3. 

став 3. предметног правилника није супротно члану 137. ст. 1. и 2. Закона о социјалној 

заштити, односно да доносилац овог акта оспореним прописивањем није изашао изван 

својих законских и уставних оквира, те да није пренио своје законско овлашћење на 

управи одбор установа социјалне заштите, како то сматра давалац иницијативе. Како је 

већ истакнуто, законодавац је одредбом члана 137. ст. 1. и 2. Закона о социјалној 

заштити дао овлашћење министру здравља и социјалне заштите да својим правилником 

уреди услове и начин за утврђивање цијене услуга смјештаја корисника у установама 

социјалне заштите чији је оснивач Влада. Сходно овом овлашћењу, оспореним 

правилником прописани су сви основни, односно обавезни критеријуми и мјерила за 

утврђивање цијене смјештаја, те је дато овлашћење управним одборима установа 

социјалне заштите чији је оснивач Влада да на основу тих параметара у свакој 

конкретној установи утврде цијене услуга смјештаја. Наиме, овим правилником је 

одређено да се цијена услуга смјештаја утврђује годишње на мјесечном нивоу, да се 

утврђује на основу укупних трошкова по тржишним условима, те је прецизно 
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дефинисано који поједини трошкови смјештаја у установу се рачунају у цијену (члан 2. 

и члан 3. ст. 1. и 2.). Исто тако, овим правилником је уређено и питање заштићене 

цијене услуга смјешатаја за кориснике, односно прописана је основица и начин 

израчунавања висине заштићене цијене. Када се има у виду постојање различитих врста 

установа социјалне заштите чији је оснивач Влада, па тако и различитих категорија 

њихових корисника са могућим специфичним потребама (стара лица, инвалиди, дјеца 

без родитељског старања и др.), Суд је оцијенио да није супротно релевантним нормама 

Закона о социјалној заштити прописивање према којем управни одбор сваке поједине 

установе социјалне заштите, сходно трошковима који зависе од конкретних услуга 

смјештаја које пружа својим корисницима, одреди цијену тог смјештаја, примјењујући 

при том обавезне критеријуме и мјерила утврђене предметним правилником и овим 

законом.     

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорене норме члана 3. став 3. Правилника о утврђивању цијене услуга 

смјештаја корисника, одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

    На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

     Број: У-63/17                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

     23. мај 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                                  

                                                                                                              Мр Џерард Селман  

                                                                                 

 

 

 

 

Када се има у виду постојање различитих врста установа социјалне 

заштите чији је оснивач Влада, па тако и различитих категорија њихових 

корисника, није супротно релевантним нормама Закона и Устава прописивање 

према којем управни одбор сваке поједине установе социјалне заштите, сходно 

трошковима који зависе од конкретних услуга смјештаја које пружа својим 

корисницима, одреди цијену тог смјештаја, примјењујући при том обавезне 

критеријуме и мјерила утврђене предметним правилником и законом. 
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Рјешење 

Број: У-65/17 oд 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

  

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 23. 

маја 2018. године,  д о н и о  ј е  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 433. став 1. 

Закона о парничном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 58/03, 85/03, 

74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Жељко Бубић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 433. 

став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 

85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) (у даљем тексту: Закон). Давалац иницијативе наводи 

да оспорени члан Закона није у сагласности са  чланом 108. Устава Републике Српске, 

односно да се оспореном законском одредбом онемогућава остваривање права на 

подношење и изјављивање жалбе због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног 

стања у споровима мале вриједности, а што је, како истиче, загарантовано чланом 113. 

став 1. Устава. Поред тога, у иницијативи је наведено да онемогућавање свим 

субјектима у правном промету да изјављују суспензивно и деволутивно правно 

средство на исти начин у свим споровима, без обзира на висину вриједности спора, 

доводи до неједнакости у правном промету, што се, по његовом мишљењу, индиректно 

одражава и на заштиту грађанских права и људских слобода загарантованих уставом и 

Европском конвенцијом о заштити људских права и слобода. Због свега наведеног, 

односно због несагласности оспорене одредбе члана 433. став 1. Закона са члановима 

16, 111. и 113. Устава  Републике Српске, предлаже да се поднесена иницијатива 

усвоји. 

          

У одговору који је, на наводе из иницијативе, Суду доставила Народна 

скупштина Републике Српске, поред тога што иницијативу сматрају неоснованом и да 

се њоме погрешно и непотпуно тумачи Устав Републике Српске, наведено је да 

сматрају да је поступак у стварима мале вриједности (тзв. малични поступак) посебан 

парнични поступак који карактерише сумарност као посљедица економичности и 

ефикасности на којима је уређен. Наведена сумарност, по њиховом мишљењу, не 

доводи у питање начело законитости и правилности у одлучивању, те у прилог 

наведеном, истичу и друге специфичности спорова мале вриједноси који се разликују 

од спорова у редовном парничном поступку. Тако, између осталог, наводе да је 

чињеница да одређене врсте спорова, без обзира на вриједност предмета спора, по 

самом закону, не могу да буду спорови мале вриједности, те да судови у овим 

поступцима доносе рјешења или пресуде којима се окончава  поступак. Поред тога, 

истичу да странке имају право жалбе против наведених одлука и да је суд дужан да у 

пресуди, односно рјешењу, наведе разлоге због којих се може изјавити жалба, те да 

погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање не представља жалбени разлог и не 
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може бити предмет жалбеног поступка. Наводећи да ови спорови нису новитет у 

Закону, односно да поред Закона о парничном поступку бивше СФРЈ, и Закони о 

парничном поступку сусједних земаља садрже идентичне одредбе о споровима мале 

вриједности, те да предметни закон обезбјеђује легислативни оквир за оставривање 

основних слобода, права и дужности грађана Републике Српске ‒ предлажу да Суд не 

прихвати поднесену иницијативу. 

 

Оспореним чланом 433. став 1. Закона прописано је да се пресуда или рјешење 

којим се завршава спор мале вриједности може побијати само због повреде одредаба 

парничног поступка и због погрешне примјене материјалног права 

 

У поступку оцјењивања уставности оспорене законске одредбе, Суд је имао у 

виду одредбе Устава Републике Српске у односу на које се односи  оспоравање члана 

433. став 1. Закона, као и одредбе које су, по његовој оцјени, од значаја у овом 

предмету, којима је утврђено: да су грађани равноправни у слободама, правима и 

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

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

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

лично својство (члан 10); да свако има право на једнаку заштиту својих права у 

поступку пред судом и другим државним органом и организацијом 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 (члан 16);  да државни органи и 

организације које врше јавна овлашћења могу у појединачним стварима рјешавати о 

правима и обавезама грађана или примјењивати мјере принуде и ограничења само у 

законом прописаном проступку у коме је свакоме дата могућност да брани своја права 

и интересе и да против донесеног акта изјави жалбу, односно употријеби друго законом 

предвиђено правно средство (члан 111); да се против појединачних аката судова, 

управних и других државних органа, као и организација које врше јавна овлашћења, 

донесених у првом степену може изјавити жалба надлежном органу и да се законом, 

изузетно, може искључити жалба, ако је на други начин обезбијеђена заштита права и 

законитости (члан 113. ст. 1. и 2); да закони, статути,  други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 1) и да се оснивање, надлежност, 

организација и поступак пред судовима утврђује законом (члан 122). 

 

Поред наведених одредаба Устава Републике Српске, Суд је имао у виду да је и 

одредбама Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, у члану 

6. став 1. утврђено да свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и 

обавезама, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и 

непристрасним судом, образованим на основу закона, а чланом 14. да се уживање права 

и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбјеђује без дискриминације по било ком 

основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко и друго 

мишљење, национално или социјално поријекло, веза с неком националном мањином, 

имовно стање или други статус. 

 

Такође, Суд је утврдио да се Законом одређују правила поступка на основу којих 

основни судови, окружни судови и Врховни суд Републике Српске расправљају и 

одлучују у грађанскоправним споровима ако посебним законом није другачије 

одређено. Овим законом је у члану 428. прописано: да су спорови мале вриједности, у 

смислу одредаба овог закона: спорови у којима се тужбени захтјев односи на 

потраживање у новцу који не прелази износ од 5000 конвертибилних марака (став 1); 
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спорови у којима се тужбени захтјев не односи на потраживање у новцу, а тужилац је у 

тужби је навео да пристаје да умјесто испуњења одређеног захтјева прими одређени 

новчани износ који не прелази износ из става 1. овог члана (став 2);  спорови  у којима 

предмет тужбеног захтјева није новчани износ, већ предаја покретне ствари чија 

вриједност, коју је тужилац у тужби навео, не прелази вриједност из става 1. овог члана 

(став 3). 

 

Имајући у виду наведено, те садржај иницијативе, Суд је оцијенио да оспорена 

одредба члана 433. став 1. Закона није несагласна са наведеним одредбама Устава 

Републике Српске, као ни са чланом 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода, јер је законодавац, сагласно уставном овлашћењу из члана 

122. Устава, да се поступак пред судовима, у овом случају парнични поступак, уређује 

законом, те у складу са властитим потребама и захтјевима правног система, имао 

слободу да, поред осталог, одреди обим, односно границе жалбе. Оспореним законским 

рјешењем се, по оцјени Суда, сви субјекти у правном промету не онемогућавају да 

изјављују суспензивно и деволутивно правно средство на исти начин у свим споровима, 

без обзира на висину вриједности спора, како тврди давалац иницијативе, већ се 

парничним странкама само ограничава обим овог права, односно обим жалбе, тако што 

се она не може поднијети због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања. 

Поред тога, оспореним прописивањем, по оцјени Суда, законодавац није парничним 

странкама ускратио Уставом гарантовану једнакост у правном промету, већ је, 

одређујући, на основу слободне процјене, који спорови спадају у спорове мале 

вриједности, те имајући у виду значај и природу појединих предмета, као и ефикасност 

вођења парничног поступка, прописао ограничење наведених права у одговарајућем 

обиму. Овакво ограничење није неразумно, нити претјерано, јер је у суштини у складу 

са ефикасношћу парничног поступка и са правном природом спора. 

 

Такође, Суд је оцијенио да прописивањем као у оспореној одредби члана 433. 

став 1. Закона нису ускраћене основне процесне гаранције из члана 6. став 1. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода, односно да је наведено 

ограничење обима права приступа суду, са становишта стандарда ове Конвенције, 

дозвољено јер спада у домен дискреционог права сваке државе да уреди право на 

жалбу.   

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, у складу са чланом 40. 

став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности оспорене одредбе члана 

433. став 1. Закона о парничном поступку одлучио без доношења рјешења о покретању 

поступка.  

 

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

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  
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                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

 Број: У-65/17                                                УСТАВНОГ СУДА 

 23. мај 2018. године        

                                                                            Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

С обзиром на то да се парничним странкама само ограничава обим права на 

жалбу тиме што се она не може поднијети због погрешно или непотпуно 

утврђеног чињеничног стања, то не представља апсолутну немогућност њеног 

изјављивања усљед чега нема повреде релевантних уставних гаранција. 
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ИРЕНА МОЈОВИЋ 

судија Уставног суда Републике Српске 

 

На основу одредби члана 14. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“  број 104/11 и 92/12) и члана 31. став 4. и 5. 

Пословника о раду  Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 114/12. 29/13 и 90/14), дајем 

 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 

 

На Рјешење Уставног суда Републике Српске број У- 65/17 од 23.5.2018. године 

којим није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности одредбе члана 433. став 

1. Закона о парничном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 58/03, 85/03, 74/05,  63/07, 49/09 и 61/13) 

          

Након гласања  против Рјешења, издвојила сам  своје мишљење како слиједи:  

 

Законом о парничном поступку ( у даљем тексту: Закон), одређују се правила 

поступка на основу којих основни судови, окружни судови и Врховни суд Републике 

Српске расправљају и одлучују у грађанскоправним споровима ако посебним законом 

није другачије одређено. Пресуда се може побијати жалбом:  због повреде одредаба 

парничног поступка; због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања; због 

погрешне примјене материјалног права ( члан 208. став 1). Погрешно или непотпуно 

утврђено чињенично стање постоји кад је суд неку одлучну чињеницу погрешно 

утврдио, односно кад је није утврдио. Непотпуно утврђено чињенично стање постоји и 

кад на то указују нове чињенице или нови докази ( члан 201). 

Спорови мале вриједности, у смислу овог закона, су спорови у којима се 

тужбени захтјев односи на потраживање у новцу, које не прелази износ од 5000 КМ ( 

члан 429. став 1. Закона). Познато је да материја спорова мале вриједности покушава 

балансирати између тежње да се омогући заштита интереса сваког грађанина, с тежњом 

да се рационализира рад суда и смањи број списа који чекају окончање поступка. Није 

спорно да је чланом 433. став 1. Закона омогућено подношење жалбе као редовног 

правног лијека на пресуде у споровима мале вриједности. Но, значајна разлика у односу 

на остале спорове је у томе што се у споровима мале вриједности  жалба не може 

поднијети из сва три разлога која су прописана одредбама члана 208. став 1. Закона, 

него само  због повреде одредаба парничног поступка и због погрешне примјене 

материјалног права. У споровима мале вриједности искључен је разлог за подношење 

жалбе због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања.  

 

Разумљиво је да законско  уређивање разлога за жалбу у споровима заиста мале 

вриједности може   имати ограничење по основу висине вриједности ових спорова, које 

је било прописано и у ранијим законима о парничном поступку. Међутим, сматрам да 

не постоји легитиман циљ којим се може оправдати управо овакво  прописивање као у 

члану 429. став 1. Закона, услијед којега је, по мом мишљењу,  непропорционално и 

неразумно ограничено право на потпуну жалбу по свим основама из Закона. Ово због 

тога што, према оспореној  одредби члана 433. став 1. Закона, у највећем броју спорова 

није омогућена жалба по њеном битном основу, а то је погрешно утврђено  чињенично 

стање. Ни материјално право се не може правилно примијенити ако претходно није 

утврђено истинито чињенично стање, па ни по овом основу овако прописана жалба не 

би била дјелотворна. 
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Иницијативом се не оспорава сама прописана висина вриједности спорова мале 

вриједности, но, сматрам да се, без оцјењивања уставности и ове законске одредбе,  

сагласно овлаштењу Суда према  Закону  о Уставном суду Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике Српске“ број  104/11 и 92/12) није могло доћи до 

суштинске оцјене уставности, која је тражена иницијативом. Имајући у виду висину 

примања у Републици Српској, овако прописана, по мом мишљењу, превисока 

вриједност за спорове мале вриједности проузрокује правну несигурност и неједнакост  

грађана по основу имовинског стања, што је супротно гаранцији забране 

дискриминације из члана 10. Устава. Опште је познато да су углавном грађани слабијег 

имовинског стања странке у споровима мале вриједности. Овако превисоко 

постављеним износом  законодавац је озбиљно довео у питање не само апстрактну 

правну једнакост, него и сагласност оспорене законске одредбе  са чланом 16. Устава, 

којим је гарантовано да свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку 

пред судом и да је свакоме зајамчено право на жалбу против одлуке којом се рјешава о 

његовом праву или на законом заснованом интересу. 

 

У односу на прописану вриједност спорова мале вриједности  до 5000 КМ у 

Републици Српској, она је знатно већа него у неким земљама у окружењу, па је нпр. у 

Црној Гори тај износ до 1000 еура, у Хрватској до 1350 еура, а у економски јачим и 

богатијим земљама Европске уније је до 2000 еура. У периоду од 2003.године када је 

Законом о парничном поступку Републике Српске била прописана вриједност спорова 

мале вриједности до 3000 КМ, па до 2013.године, када је прописана у износу до 5000 

КМ, нису се промијенили разлози за жалбу у споровима мале вриједности. Међутим, 

недостаје  објективни разлог за овакво енормно повећање вриједности до које се 

спорови сматрају споровима мале вриједности, пошто су економске прилике у 

Републици неспорно  такве да објективно висину вриједности спорова мале 

вриједности чак до 5000 КМ чине неоправданим ограничавајућим условом за једнак 

приступ жалби по свим основама, дакле, за једнак приступ суду. Сматрам да не постоји 

легитиман циљ којим се може оправдати овакво ограничење права на изјављивање 

жалбе у споровима тзв. мале вриједности и да овакво прописивање није уставноправно 

утемељено.  

 

Сматрам да овакво ограничење заштите права на жалбу по основу погрешно и 

непотпуно утврђеног чињеничног стања, које је условљено и ограничено прописаном 

вриједношћу спорова мале вриједности, није довољно засновати на овлаштењима 

законодавца из члана 122. Устава, нити разлозима цјелисходности Закона. По мом 

мишљењу, овакво ограничење жалбених разлога. не може  се оправдати ни 

цјелисходношћу, ни законодавном политиком у толикој мјери да се у овом случају 

Уставни суд не би могао упуштати у оцјену уставности.  

 

Законодавној  политици и цјелисходности закона Устав је поставио границе и то 

у првом реду основним начелима заштите људских права, а затим чланом 48. став 1. 

Устава, којим је прописано да се права и слободе зајамчени овим уставом не могу 

одузети нити ограничити и чланом 49. став 1. и 2.  Устава којим прописано да се 

слободе и права остварују непосредно на основу Устава, осим кад је Уставом 

прописано да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, а законом 

се може прописати начин остваривања појединих права само када је то неопходно за 

њихово остваривање. Сходно наведеном, сматрам да је оспорена одредба несагласна и 

са одредбом члана 108. став 1. Устава према којој закони морају бити у сагласности с 

Уставом.  Дакле, да би ограничење разлога за жалбу у вези са прописаном висином 
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вриједности спорова мале вриједности било сагласно Уставу, ове  одредбе Устава 

морају бити поштоване, да ограничење не би угрозило суштину самог права.  

 

Уставно уређење Републике Српске темељи се, између осталог на гарантовању и 

заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима, социјалној 

правди и владавини права ( члан 5. став 1 алинеје 1, 3. и 4. Устава). Темељно  начело 

владавине права  из члана 5. Устава заснива се на правној сигурности, што између 

осталог подразумијева право сваког да не буде неуставно и незаконито стављен у 

неповољнији материјални и процесни положај, између осталог и пред другостепеним 

судом у поступку по жалби. Но, жалба прописана чланом 433. став 1. Закона, под 

условом прописаним одредбом члана 429. став 1. Закона, не може се сматрати 

ефикасним правним средством, јер непропорционално ограничење овог правног 

средства може довести до неједнаке законске заштите права грађана пред судовима, а 

као крајња посљедица је смањење правне сигурности. 

 

Бања Лука, 23.5.2018.године                                                              ИРЕНА МОЈОВИЋ, 

судија 
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Рјешење 

Број: У-74/17 од 23. маја 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 48/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 23. маја 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

      

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 22. ст. 1. и 3. 

и члана 25. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 124/11 и 100/17) и Одлуке о комуналној накнади ("Службени гласник 

Града Бања Лука" бр. 5/13 и 39/16).  

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 21. став 1. тачка а), члана 22. став 2, члана 23. и члана 24. 

Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

124/11 и 100/17).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Станислав Бркић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 21. став 1. тачка 

а), те чланова 22, 23, 24. и 25. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" број 124/11) и Одлуке о комуналној накнади ("Службени гласник 

Града Бања Лука" бр. 5/13 и 39/16), коју је донијела Скупштина Града Бања Лука. У 

иницијативи се наводи да оспорене законске одредбе нису у сагласности са чланом 62. 

став 2. Устава, којим је утврђено да су средства буџета порези, таксе и други законом 

утврђени приходи. У вези с тим, давалац иницијативе указује на одредбу члана 5. став 

1. Закона о порезу на непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 

91/15), којим је прописано да је порески обвезник на непокретности власник 

непокретности, те истиче да се овај порез уплаћује у буџет локалне заједнице на чијој 

се територији непокретност налази. Због тога, по његовом мишљењу, Законом о 

комуналним дјелатностима није могла бити утврђена обавеза плаћања комуналне 

накнаде по основу својине на стамбеном или пословном простору, јер је то такође 

приход буџета локалне заједнице. Давалац иницијативе, наиме, сматра да обавеза 

плаћања пореза на имовину који, као један вид накнаде, плаћају власници 

непокретности искључује плаћање других накнада по основу права својине на истој 

непокретности, па тако и комуналне накнаде. С обзиром на то да су, по мишљењу 

даваоца иницијативе, оспорене законске одредбе неуставне, тиме је и оспорена Одлука 

о комуналној накнади Скупштине Града Бања Лука, која је донесена на основу члана 

22. Закона о комуалним дјелатностима, супротна Уставу.   
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У одговору на инцијативу који је у погледу оспореног Закона о комуналним 

дјелатностима доставила Народна скупштина Републике Српске наводи се да је 

Уставни суд Републике Српске већ оцјењивао одредбе Закона о комуналним 

дјелатностима које се односе на обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње (члан 21. ст. 1. и 3, члан 22. став 2, 

те чл. 23. и 24.) и није утврдио да постоји несагласност ових норми са Уставом 

Републике Српске (рјешења број У-23/13 од 29. јануара 2014. године, број У-80/13 од 

29. октобра 2014. године и У-68/14 од 23. децембра 2015. године). Преостале оспорене 

одредбе чл. 22. ст. 1. и 3. и члана 25. овог закона, које нису биле предмет оцјене 

уставности, требају се, по мишљењу Народне скупштине, посматрати у вези са 

одредбама чија уставност је већ разматрана, јер оне само детаљније разрађују начин 

обрачуна комуналне накнаде, а подносилац се у иницијативи и не осврће на њихову 

конкретну садржину. У вези са оспореним чланом  22. ст. 1. и 3. овог закона, у одговору 

се износи став да је неспорно да су комуналне дјелатности заједничке комуналне 

потрошње дјелатности од општег интереса и да је законодавац овлашћен да оквирно 

дефинише изворе финансирања и методологију обрачуна накнаде за услуге заједничке 

комуналне потрошње, те да фактичко вршење дјелатности из ове области може 

повјерити у надлежност јединицама локалне самоуправе. У погледу садржине 

оспореног члана 25. предметног закона, који прецизира орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за доношење рјешења којим се утврђује висина комуналне 

накнаде, те дефинише другостепени орган у том поступку, Народна скупштина износи 

став да је овакво прописивање у функцији обезбјеђивања правне сигурности, као и 

гаранција из члана 113. Устава. Сходно наведеном, предлаже да Суд не прихвати дату 

иницијативу, као неосновану. 

 

Скупштина Града Бања Лука доставила је одговор на иницијативу у односу на 

оспорену Одлуку о комуналној накнади, у којем се наводи да је правни основ за 

доношење ове одлуке садржан у члану 22. Закона о комуналним дјелатностима, којим 

је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе прописује обавезу плаћања 

комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, 

те да се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе одређују основи и мјерила за 

утврђивање висине ове накнаде. Такође се наводи да је члан 2. Одлуке о комуналној 

накнади ("Службени гласник Града Бања Лука" број 5/13) измијењен и усклађен са 

Одлуком Уставног суда Републике Српске број У-58/15 од 26. октобра 2016. године. 

Поред тога, у одговору се указује на то да су дјелатности заједничке комуналне 

потрошње (на коју се односи предметна накнада) по свом садржају различите од 

дјелатности индивидуалне комуналне потрошње коју корисник плаћа по утрошку на 

основу испостављених рачуна. Слиједом наведеног, доносилац оспорене одлуке 

закључује да је овај општи акт донесен у сагласности са Законом о комуналним 

дјелатностима.           

 

Оспореним одредбама Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17) прописано је: да се средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне порошње обезбјеђују из буџета 

јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из комуналне накнаде 

(члан 21. став 1. тачка а)), да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са овим 

законом, прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и 

уређаја заједничке комуналне потрошње (члан 22. став 1), да се одлуком скупштине 

јединице локалне самоуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде 

одређују основи и мјерила којима се утврђује висина накнаде зависно од степена 
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опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне 

потрошње и квалитета и стандарда комуналних производа и услуга (члан 22. став 2), да 

јединица локалне самоуправе може повјерити другом правном лицу вођење евиденција 

о обвезницима комуналне накнаде и послове ажурирања наплате, након спроведеног 

поступка јавне набавке у складу са законом (члан 22. став 3), да се комунална накнада 

одређује према јединици изграђене корисне површине за стамбени, пословни и 

помоћни простор и објекте друштвеног стандарда (члан 23), да су обвезници накнаде из 

члана 23. овог закона власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци 

станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка 

и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње 

(члан 24), да се висина комуналне накнаде утврђује рјешењем органа јединице локалне 

самоуправе надлежног за комуналне послове, те да се против овог рјешења може 

изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију (члан 

25).  

 

Одлуку о комуналној накнади ("Службени гласник Града Бања Лука" бр. 5/13 и 

39/16) донијела је Скупштина Града Бања Лука на основу члана 22. Закона о 

комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број 124/11), члана 

30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 

42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања 

Лука" бр. 25/05, 30/07 и 17/12). Овом одлуком утврђена је обавеза плаћање комуналне 

накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње и прописани 

су основи и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде, обрачун и 

рокови плаћања комуналне накнаде на подручју града Бања Лука (члан 1), одређени су 

обвезници ове накнаде, настанак обавезе, основ и мјерила за плаћање (чл. 2. до 4), 

начин утврђивања висине комуналне накнаде (чл. 5. до 10), дефинисан је програм 

заједничке комуналне потрошње и намјена средстава комуналне накнаде (чл. 11. и 12), 

утврђена је надлежност за одређивање висине комуналне накнаде и начин плаћања 

(члан 13), прописано је да даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о комуналној накнади ("Службени гласник Општине Бања Лука" бр. 1/92 и 5/95 и 

"Службени гласник Града Бања Лука 3/01 и 5/12), те да ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука (чл. 14. и 15).    

 

У току поступка Суд је констатовао да Рјешењем овог суда број У-23/13 од 29. 

јануара 2014. године није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 21. 

став 1. и члана 23. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике 

Српске" број 124/11), да Рјешењем број У-80/13 од 29. октобра 2014. године није 

прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 21. став 3. и члана 22. став 2. 

истог закона, те да Рјешењем број У-68/14 од 23. децембра 2015. године није 

прихваћена иницијатива за оцјењивање члана 24. овог закона. Суд је, наиме, у овим 

предметима оцијенио да су наведене одредбе Закона о комуналним дјелатностима у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Слиједом наведеног, у погледу оспорених одредба члана члана 21. став 1. тачка 

а), члана 22. став 2, члана 23. и члана 24. Закона о комуналним дјелатностима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17), на основу члана 37. став 

1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, Суд није прихватио дату 

иницијативу, јер је већ одлучивао о уставности ових законских норми.   
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 У поступку оцјењивања уставности члана 22. ст. 1. и 3. и члана 25. оспореног 

закона, Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1. тачке 2. и 6. и чланом 103. Устава 

утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује 

обављање комуналних дјелатности и извршава законе, друге прописе и опште акте 

Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање прописа и 

општих аката општине, те да граду и општини припадају приходи утврђени законом и 

средства за обављање повјерених послова. Надаље, према одредбама тачака 11. и 18. 

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

Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, систем јавних служби, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. У конкретном случају 

релевантне су и норме члана 59. Устава, којим је, између осталог, одређено да се 

законом уређује заштита, коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег 

интереса, као и плаћање накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског 

грађевинског земљишта, те члана 61. став 2. Устава којим је утврђено да Република 

обезбјеђује функционисање јавних служби и да се финансирање јавних служби врши 

преко фондова и буџета, у складу са законом. Према члану 62. Устава, Република и 

општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне расходе, а средства буџета су порези, 

таксе и други законом утрђени приходи. 

 

  Сагласно наведеним уставним овлашћењима, а цијенећи значај ефикасног 

обављања комуналних дјелатности за локалну заједницу, Законом о комуналним 

дјелатностима утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин 

обезбјеђивања овог јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности, 

као и начин њиховог финансирања. Овим законом је, између осталог, прописано да су 

дјелатости заједничке комуналне потрошње комуналне услуге и производи који се не 

могу дефинисати и измјерити, али које није могуће посебно наплатити од сваког 

корисника комуналне услуге према количини стварно извршене комуналне услуге или 

коришћењу (члан 3. тачка р), да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано 

обављање комуналних дјелатности, а својом одлуком детаљније прописује услове и 

начин обављања комуналних дјелатности, материјалне, техничке и друге услове за 

финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, те јединицу 

обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга (члан 6. 

тачке а), б) и д)).  Поред тога, оспореним одредбама члана 22. ст. 1. и 3. и члана 25. овог 

закона дато је овлашћење скупштини јединице локалне самоуправе да прописује 

обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке 

комуналне потрошње, затим да може повјерити другом правном лицу вођење 

евиденција о обвезницима комуналне накнаде и послове ажурирања наплате, те је 

дефинисан орган јединице локалне самоуправе надлежан за доношење рјешења о 

висини комуналне накнаде, као и другостепени орган у овом поступку. 

  

 Узимајући у обзир наведено, а посебно имајући у виду Уставом и законом 

утврђену улогу јединице локалне самоуправе у функционисању комуналних 

дјелатности, те изградњи и одржавању објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, 

Суд је оцијенио да прописивањем из оспорених одредаба члана 22. ст. 1. и 3. и члана 

25. Закона о комуналним дјелатностима нису нарушене гаранције из члана 62. став 2. 

Устава, на које се указује у иницијативи. Законодавац је, наиме, Уставом овлашћен да 

уреди систем јавних служби, тако да у оквир овог овлашћења, по оцјени Суда, свакако 

улази и регулисање питања финансирања заједничке комуналне потрошње, те 

одређивања надлежности јединица локалне самоуправе за вршење појединих послова у 

овој области. Када се узме у обзир да је обављање ових комуналних дјелатности од 
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посебног јавног интереса, те да представља незамјењив услов живота и рада грађана, 

предузећа и других правних лица, Суд је оцијенио да оспорено прописивање из члана 

22. ст. 1. и 3. и члана 25. не доводи до повреде одредбе члана 62. став 2. Устава. 

Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, имао у виду да је комунална накнада за 

заједничку комуналну потрошњу давање које се по свом правном основу и намјени, без 

дилеме, разликује од пореза на непокретности, тако да се не може довести у везу са 

плаћањем пореске обавезе, нити сматрати двоструким плаћањем по основу својине на 

истој непокретности због тога што оба ова давања представљају приход буџета локалне 

заједнице, како то погрешно тумачи давалац иницијативе.     

 

 Сматрајући да је члан 22. Закона о комуналним дјелатностима неуставан, 

давалац иницијативе оспорава и Одлуку о комуналној наканди Скупштине Града Бања 

Лука која је донесена на основу ове одредбе, цијенећи да је због тога и ова одлука 

неуставна, не наводећи при томе било какве друге разлоге потенцијалне неуставности 

или незаконитости овог акта. Имајући у виду став Суда да је члан 22. Закона о 

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

100/17) у сагласности са Уставом, Суд је одлучио да не прихвати иницијативу за 

оцјењивање уставности оспорене Одлуке о комуналној накнади.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорених одредаба Закона о комуналним дјелатностима и Одлуке о комуналној 

накнади одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

  Број: У-74/17                                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

  23. мај 2018. године                                                                                                                    

                                                                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

                                                                             

 

Имајући у виду да Уставни суда није прихватио иницијативу за оцјењивање 

уставности законске норме, не прихватање иницијативе је нужно утврдити и за 

подзаконски акт који се темељи на таквој законској норми. 
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Рјешење 

Број: У-75/17 oд 27. јуна 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 63/18 

 
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. тачка г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 27. јуна 2018. године, донио је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

  

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 16. Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 

5/17).  

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник 

Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Бранко Лазаревић и Перица Глигић из Бијељине дали су Уставном суду 

Републике Српске иницијативу (у поднеску означена као приједлог) за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналној накнади број: 

01-022-46/11 од 18. маја 2011. године („Службени гласник Општине Бијељина" бр. 

10/11, 24/11 и 9/12), коју је донијела Скупштина Општине Бијељина, и члана 16. Одлуке 

о комуналној накнади број: 01-022-26/17 од 09. марта 2017. године („Службени гласник 

Града Бијељина" број 5/17), коју је донијела Скупштина Града Бијељина. У 

образложењу је наведено да је Одлука о комуналној накнади („Службени гласник 

Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12) донесена на основу члана 15. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 

51/02), који је престао да важи ступањем на снагу новог Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), те да је надлежни 

орган управе, сходно члану 8. ове одлуке, обвезницима плаћања комуналне накнаде 

рјешењем одређивао висину ове накнаде од маја 2011. године до марта 2017. године. 

Такође, истакнуто је да је поменута одлука престала да важи доношењем нове Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17). Стога, даваоци 

иницијативе сматрају да је овакво поступање доносиоца оспорених одлука незаконито, 

односно да су рјешења о висини комуналне накнаде донесена у наведеном периоду 

незаконита, јер је доносилац оспорених аката био дужан да ступањем на снагу Закона о 

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

сагласно члану 41. овог закона, усклади своје прописе у овој области са одредбама тог 

закона. С тим у вези, даваоци иницијативе сматрају да су прописивањем из члана 16. 

Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17) 

нарушене гаранције из члана 110. Устава Републике Српске. Предлажу да Суд утврди 

да оспорено нормирање није у сагласности са Законом о комуналним дјелатностима и 

чланом 108. Устава Републике Српске.  
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У одговору уз достављену документацију, који је Уставном суду доставила 

Скупштина Града Бијељина оспорени су наводи из иницијативе. Притом се, указује на 

садржину члана 15. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02) и члана 22. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), те закључује да је 

у питању прописивање обавезе плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и 

уређаја заједничке комуналне потрошње, која је Одлуком о комуналној накнади 

(„Службени гласник Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12) и прописана, па 

сматрају да није било потребе за њеним усклађивањем са Законом. Наглашава се да је 

законодавац потоњим законом прописао обавезу јединица локалне самоуправе да у 

одређеном року донесу одлуке које се односе на области и новине установљене новим 

законом, те да се та обавеза односи на јединице локалне самоуправе које ову материју 

нису регулисале. Такође се, истиче да је према члану 43. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11) престао да важи 

Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 

18/95 и 51/02), као и да законодавац овим законом није прописао да престају да важе и 

подзаконски акти донесени на основу њега. Сматрајући да су рјешења донесена на 

основу Одлуке која је престала да важи законита, те да члан 16. Одлуке о комуналној 

накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17) није несагласан са Законом, 

предлажу да Суд не прихвати дату иницијативу.   

 

Одлуку о комуналној накнади („Службени гласник Општине Бијељина" бр. 

10/11, 24/11 и 9/12) донијела је Скупштина Општине Бијељина на основу члана 15. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 

18/95 и 51/02), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина" бр. 5/05, 6/05 и 6/06).  

 

Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила на 

основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених 

по основу комуналне накнаде на подручју општине Бијељина (члан 1). Одредбама ове 

одлуке одређени су обвезници плаћања комуналне накнаде (члан 2), основ за њен 

обрачун (члан 3), начин утврђивања висине комуналне накнаде за један мјесец (чл. 4. и 

5), прикупљање и утрошак тих средстава (члан 6), те дефинисан програм одржавања и 

модернизације комуналних објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње и 

комуналних услуга (члан 7). Затим, прописано је: да висину комуналне накнаде 

утврђује рјешењем општински орган управе надлежан за стамбено-комуналне послове, 

против којег је допуштена жалба и подноси се начелнику општине у року од 15 дана од 

дана пријема рјешења (члан 8), начин плаћања накнаде и престанак ове обавезе (чл. 9. 

до 11), начин утврђивања корисне површине објеката и граница грађевинских зона (чл. 

12. и 13), објекти и лица који не подлијежу овој обавези (члан 14), надзор над 

провођењем одлуке, те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Бијељина", а примјењиваће се од 1. јануара 2012. 

године (чл. 15. до 17).   

 

Одлуку о комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17) 

донијела је Скупштина Града Бијељина на основу члана 22. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), члана 39. став 2. 
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тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) и члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 

Бијељина" бр. 8/13, 27/13 и 30/16).  

 

Овом одлуком утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила на 

основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених 

по основу комуналне накнаде на подручју града Бијељина (члан 1). Обвезници плаћања 

комуналне накнаде одређени су чланом 2. Одлуке, а чланом 3. када настаје обавеза 

плаћања ове накнаде и дужности обвезника накнаде. Основ за обрачун и мјерила за 

плаћање комуналне накнаде прописани су чланом 4. ове одлуке. Начин утврђивања 

висине комуналне накнаде за један мјесец прописан је чл. 5. и 6. Одлуке. Прикупљање 

и утрошак прикупљених средстава предвиђен је чланом 7. ове одлуке, док је чланом 8. 

дефинисан програм одржавања и модернизације комуналних објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње и комуналних услуга. Према члану 9. Одлуке, висину 

комуналне накнаде рјешењем утврђује општински орган управе надлежан за комуналне 

послове, против којег се може изјавити жалба Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију у року од 15 дана од дана пријема рјешења путем Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Града Бијељина. Начин 

плаћања комуналне накнаде и дужност обвезника комуналне накнаде регулисани су чл. 

10. и 11. Одлуке, док је начин утврђивања корисне површине објеката и граница 

грађевинских зона регулисан чл. 12. и 13. Одредбама члана 14. Одлуке прописано је 

који објекти и лица не подлијежу овој обавези. Провођење ове одлуке и надзор над 

њеном примјеном, према члану 15. врши орган градске управе надлежан за комуналне 

послове. Оспореним чланом 16. Одлуке прописано је да сва рјешења која су раније 

издата обвезницима плаћања комуналне накнаде у складу са Одлуком о комуналној 

накнади („Службени гласник Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12), а која нису у 

супротности са овом одлуком, остају на снази. Одредбама чланова 17. и 18. Оспорене 

одлуке, прописано је да њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука о 

комуналној накнади („Службени гласник општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12), и 

да ова одлука ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Бијељина".    

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које даваоци иницијативе 

оспоравају наведене опште акте утврђено је 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), те да закони, други прописи и општи акти не 

могу имати повратно дејство, док се само законом може одредити да поједине његове 

одредбе, ако то захтијева општи интерес утврђен у поступку доношења закона, имају 

повратно дејство (члан 110. ст. 1. и 2).      

 

Приликом оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 16. Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17), Суд је, поред 

цитираних уставних одредби, имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 2. и 6. 

Устава утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности и извршава законе, друге прописе и 

опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини. Надаље, према члану 39. 

став 2. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) у надлежности скупштине јединице локалне самуправе је и да доноси 

одлуке о комуналним  таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом, 
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а чланом 74. тачка 3. подтачка 4. истог закона је прописано да су накнаде приходи и 

примици јединице локалне самуправе, који укључују и накнаде за коришћење објеката 

и уређаја заједничке комуналне потрошње.   

 

Поред тога, Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11) прописано је: да се дјелатностима заједничке 

комуналне потрошње, у смислу овог закона, сматрају: чишћење јавних површина у 

насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним 

мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна 

расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене (члан 2. став 1. тач. к), л), љ), 

м), н) и њ), које су дефинисане као комуналне услуге и производи који се могу 

дефинисати и измјерити, али које није могуће посебно наплатити од сваког корисника 

комуналне услуге према количини стварно извршене комуналне услуге или коришћењу 

(члан 3. тачка р); да скупштина јединице локалне самуправе, у складу са овим законом, 

прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње (члан 22. став 1); да се одлуком скупштине јединице 

локалне самуправе којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде одређују основи 

и мјерила којима се утврђује висина накнаде, зависно од степена опремљености насеља 

комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне потрошње и квалитета и 

стандарда комуналних производа и услуга (члан 22. став 2); да се комунална накнада 

одређује према јединици изграђене корисне површине (м2) за стамбени, пословни и 

помоћни простор и објекте друштвеног стандарда (члан 23); да су обвезници накнаде из 

члана 23. овог закона власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци 

станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка 

и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње 

(члан 24); те да се висина комуналне накнаде утврђује рјешењем органа јединице 

локалне самуправе надлежног за комуналне послове, и да се против рјешења из става 1. 

овог члана може изјавити жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију (члан 25).   

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је оспорени члан 16. Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" број 5/17), у сагласности са 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 

124/11) и Уставом Републике Српске. Наиме, по оцјени Суда, доносилац ове одлуке је 

овлашћен да у складу са законом пропише обавезу плаћања комуналне накнаде за 

коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње за обвезнике ове 

накнаде, тј. власнике стамбеног, пословног и помоћног простора и објекта друштвеног 

стандарда, и да висину те накнаде утврди рјешењем органа јединице локалне самуправе 

надлежног за комуналне послове, према основима и мјерилима регулисаним овом 

одлуком, против којег се може изјавити жалба Министарству за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију у року од 15 дана од дана пријема рјешења путем Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средина Града Бијељина. На основу 

наведеног Суд је оцијенио да је доносилац, сагласно наведеним законским 

овлашћењима, чланом 16. предметне одлуке уредио затечену правну ситуацију у 

вријеме доношења Одлуке, којом се искључиво регулише дужност обвезника у погледу 

висине комуналне накнаде на дан ступања на снагу Одлуке. Стога, имајући у виду да 

према одредби члана 110. Устава закони, други прописи и општи акти не могу имати 

повратно дејство и да се само законом може одредити да поједине његове одредбе, ако 

то захтијева општи интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно 
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дејство, Суд је оцијенио да нормирањем из оспорене одредбе члана 16. Одлуке није 

повријеђен уставни принцип забране повратног дејства норме.   

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу 

члана 40. став 5. Закона о Уставном суду о уставности и законитости оспорене одредбе 

члана 16. ове Одлуке одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

  

У претходном поступку разматрања иницијативе и оспорене Одлуке о 

комуналној накнади („Службени гласник Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12) 

Суд је утврдио да је Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02), који је означен као правни основ ове одлуке, престао 

да важи ступањем на снагу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11), као и да је оспорена одлука престала да важи 

ступањем на снагу Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Града Бијељина" 

број 5/17).  

 

С обзиром на то да су Закон о комуналним дјелатностима, који је назначен као 

правни основ за доношење оспорене одлуке, као и Одлука о комуналној накнади 

(„Службени гласник Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12) престали да важе 

прије подношења иницијативе 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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), нису испуњене 

процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање.    

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У- 75/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

27. јун 2018. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман  

 

  

 

 

                                                                             

 

Будући да је доносилац оспораваног подзаконског општег акта, сагласно 

законским овлашћењима, уредио затечену правну ситуацију која је владала у 

вријеме доношења истога акта, нема повреде уставног принципа о забрани 

ретроактивног дејства правних норми. 
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Одлука 

Број: У-79/17 oд 27. јуна 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 63/18 

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

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

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јуна 2018. 

године,             д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности Закона о измјени Закона о 

платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и 

Одлуке о пријевременом ступању на снагу Закона о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 116/16).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Синдикат радника унутрашњих послова Републике Српске поднио је Уставном 

суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности Закона о измјени Закона о 

платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 116/16) (у даљем тексту: Закон) и Одлуке 

о пријевременом ступању на снагу Закона о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/16), коју је донијела Народна скупштина Републике Српске. У приједлогу се 

наводи да је оспорени закон објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 

116, од 31. децембра 2016. године, а ступио је на снагу 1. јануара 2017. године. У вези с 

тим, Народна скупштина је, како се даље наводи, 24. децембра 2017. године донијела 

оспорену Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске, те предлагач сматра да ови акти 

‒ закон и одлука представљају цјелину, те би их на тај начин и Суд требао посматрати и 

оцијенити њихову уставност. Предлагач, наиме, сматра да оспорени закон није ступио 

на снагу у складу са чланом 109. Устава Републике Српске, јер је њиме прописано да 

ступа на снагу 1. јануара 2017. године, односно дан након објављивања, а истовремено 

ни у овом закону, као ни у оспореној одлуци није наведено који су то нарочито 

оправдани разлози за његово раније ступање на снагу. У приједлогу се износи став да 

нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу закона, коју могућност, као 

изузетак, предвиђа члан 109. став 1. Устава, морају бити наведени у самом закону чије 

ступање на снагу наступа прије осмог дана од дана објављивања или у одлуци о 

његовом пријевременом ступању на снагу, јер се на тај начин дерогира општа уставна 

норма о ступању на снагу прописа и општих аката. Предлагач сматра да паушално 

навођење у оспореној одлуци да постоје оправдани разлози за раније ступање на снагу 

Закона и његово увођење у правни поредак на овакав начин није у сагласности са 

чланом 109. Устава. Сматра да оспорена одлука треба да садржи конкретне разлоге због 

којих предметни закон ступа на снагу прије рока утврђеног Уставом, а не само да се 

парафразира уставна норма која захтијева постојање нарочито оправданих разлога за 

раније ступање на снагу Закона, како је то наведено у члану 1. предметне одлуке.   
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У одговору који је на приједлог доставила Народна скупштина Републике 

Српске износи се став да су наводи приједлога неутемељени и да садржи погрешно 

тумачење одредбе члана 109. став 1. Устава, као и аката који се оспоравају. Доносилац 

оспорених аката сматра да аргументација изнесена у приједлогу предстваља покушај 

оспоравања процедуре њиховог доношења која је прописана Пословником Народне 

скупштине. Истиче да је овај законодавни орган, сходно својим надлежностима, провео 

прописани поступак, те је 24. децембра 2016. године усвојен оспорени закон, који је 

Влада Републике Српске доставила у форми приједлога, по хитном поступку. На истој 

сједници је, како се даље наводи, усвојена и оспорена одлука на основу које је Закон 

пријевремено ступио на снагу. У одговору се указује на то да је Влада надлежна да 

оцијени да ли је неопходно да се Закон разматра по хитном поступку, те је у оквиру 

образложења Приједлога овог закона таксативно навела разлоге за његово доношење по 

хитном поступку. Такав текст Приједлога је био предмет разматрања скупштинских 

одбора, превасходно Законодавног одбора, који су, путем својих извјештаја, Закон у 

предложеној форми прослиједили у даљу процедуру. Народна скупштина истиче да је 

Уставом уређено питање проглашења закона, њиховог објављивања, као и утврђивања 

општег интереса у поступку доношења закона, али да Устав не садржи детаљне одредбе 

о самом поступку доношења закона, других прописа и општих аката, већ даје 

овлашћења Народној скупштини да то питање аутономно уреди својим актом. Такође 

износи став да предметни приједлог не представља питање уставноправог, већ 

првенствено процесног карактера, те као такав не даје могућност да се оцјењује у 

поступку пред Уставним судом Републике Српске. На тражење Суда, Народна 

скупштина је доставила и Приједлог Закона о измјени Закона о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске са Образложењем предложених 

рјешења овог закона. У тачки VII овог образложења наведено је да је разлог за раније 

ступање на снагу предметног закона стварање претпоставки за исплату плата 

запослених у складу са финансијским оквиром који је планиран буџетом за 2017. 

годину.     

 

Оспореним Законом о измјени Закона о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

116/16) прописано је: да се у Закону о платама запослених у Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 

31/14) у члану 5. став 3. мијења и гласи: "Основна плата за сваку навршену годину 

стажа осигурања увећава се:  

а) до навршених 25 година 0,3% 

б) након навршених 25 година свака наредна година 0,5%"  (члан 1), 

те да се овај закон објављује у "Службеном гласнику Републике Српске", а ступа 

снагу  1. јануара 2017. године.  

 

Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о платама запослених у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 116/16) Народна скупштина Републике Српске је донијела на основу 

члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава Републике Српске, те члана 182. и члана 

186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/11). Овом одлуком прописано је да је у поступку доношења 

Закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске утврђено да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон 

раније ступи на снагу (члан 1), те да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске" (члан 2).    
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У поступку разматрања оспореног закона и одлуке Суд је, прије свега, имао у 

виду да предлагач оспорава предметне акте искључиво у односу на члан 109. став 1. 

Устава, сматрајући да, с обзиром на то да је Закон ступио на снагу прије рока утврђеног 

овом одредбом Устава, те да ни Закон ни оспорена одлука не садрже наведене 

конкретне разлоге за његово раније ступање на снагу, ови акти нису у сагласности са 

наведеном уставном нормом.  

 

Оцјењујући уставност предметног закона и одлуке, Суд је узео у обзир да је 

чланом 109. став 1. Устава Републике Српске утврђено је да закони, други прописи и 

општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из 

нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу. Поред тога, у 

конкретном случају релевантна је и норма члана 90. тачка 1. Устава, према којем Влада 

предлаже законе, друге прописе и опште акте, као и члана 70. став 1. тачка 2. Устава, 

којим је утврђено да Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.  

 

Како из одредбе члана 109. став 1. Устава произлази, Устав у правилу предвиђа 

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

објављивања. Међутим, иста уставна норма садржи и изузетак од овог правила, јер даје 

могућност и њиховог ранијег ступања на снагу уколико постоје нарочито оправдани 

разлози. Устав при томе не одређује који су то нарочито оправдани разлози, нити начин 

на који се ови разлози утврђују. 

 

Имајући у виду наведене уставне одредбе, Суд је оцијенио да оспорени закон и 

одлука нису у супротности са чланом 109. став 1. Устава. Суд сматра да чињеница да 

ни Закон, ни Одлука не садрже конкретне нарочито оправдане разлоге за раније 

ступање на снагу предметног закона не доводи до повреде наведене уставне норме, јер 

су ови разлози утврђени у поступку његовог доношења. Наиме, Влада Републике 

Српске је, сходно својим овлашћењима из члана 90. тачка 1. Устава, као предлагач 

оспореног Закона о измјени Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих 

послова Републике Српске, уз Приједлог овог закона у законодавну процедуру 

прослиједила и Образложење предложених законских рјешења. У тачки VII овог 

образложења наведено је да је разлог за раније ступање на снагу овог закона стварање 

претпоставки за исплату плата запослених у складу са финанснијским оквиром 

планираним буџетом за 2017. годину. Дакле, у поступку доношења предметног закона 

утврђено је који су то конкретни нарочито оправдани разлози који захтијевају његово 

ступање на снагу прије протека временског периода од осам дана након објављивања, 

слиједом чега је законодавац донио и оспорену одлуку како би адресати овог закона 

били упознати са чињеницом постојања разлога за његово раније ступање на снагу.  

 

 

 Сходно наведеном, Суд је оцијенио да у конкретном случају није дошло до 

повреде одредбе члана 109. став 1. Устава на коју се указује у приједлогу.     

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

  

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 
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Број: У- 79/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

27. јун 2018. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
 

 

С обзиром на то да су у поступку доношења закона утврђени нарочито 

оправдани разлози који захтијевају његово ступање на снагу прије протека 

временског периода од осам дана након објављивања, нема повреде уставне норме 

која налаже наведени протек времена. 
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Рјешење 

Број: У-89/17 oд 27. јуна 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 63/18 

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

члана 37. став 1. тачка г), 40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о Уставном 

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

сједници одржаној 27. јуна 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 163. и члана 

168. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) у дијелу који гласи "... односно којим је утврђена 

преплата новчаног примања." 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 161. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Алекса Проле и Арсеније Балтић из Бање Луке дали су Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 

161. тачка в), члана 163. и члана 168. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) у дијелу који гласи 

"... односно којим је утврђена преплата новчаног примања." У погледу оспореног члана 

161. тачка в) овог закона у иницијативи се износи став да прописивање обавезе враћања 

примљеног износа на име пензије који је преплаћен, а да се при томе не узима у обзир 

чињеница да је исплата на терет Фонда ПИО извршена на основу рјешења тог фонда из 

којег произлази стечено право, представља повреду начела владавине права из члана 5. 

Устава Републике Српске. Даваоци иницијативе, наиме, сматрају да савјесно лице које 

је дало тачне и истините податке приликом утврђивања висине пензије од стране 

Фонда, не би требало да буде обавезано да враћа преплаћени износ, јер је то посљедица 

искључиво пропуштања, односно неправилног рада Фонда ПИО. Оспоравајући члан 

163. предметног закона, у иницијативи се указује на повреду права на имовину из члана 

1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 

слобода, у вези са правом на правично суђење из члана 6. ове конвенције. Ова законска 

одредба, по мишљењу давалаца иницијативе, омогућава Фонду ПИО да рјешењем 

одреди извршење ради наплате преплаћеног износа пензије прије него што је корисник 

пензије могао да приступи суду и оспори наводну преплату. На овај начин је, како се 

наводи, повријеђено право корисника пензије на приступ суду, јер се одређује 

извршење његове наводне грађанске обавезе прије него што је иста утврђена пред 

судом. При томе иницијатори указују на то да тужба у управном спору не одлаже 

извршење коначног рјешења Фонда ПИО којим је одређена обустава исплате дијела 

пензије, те ова тужба, стога, не представља ефикасан правни лијек у смислу члана 13. 

Конвенције. У погледу оспореног дијела члана 168. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању, у иницијативи се износи мишљење да ова норма доводи до правне 

несигурности и повреде принципа владавине права из члана 5. Устава, јер није 



194 

 

прописано у којем року Фонд ПИО може да донесе рјешење којим ће утврдити 

преплату новчаног примања по основу пензије. Како се истиче, ово се посебно односи 

на савјесна лица, која су пензију остварила дајући Фонду потпуне и истините 

релевантне податке приликом утврђивања овог права. По мишљењу давалаца 

иницијативе, ова одредба је и дискриминаторна, јер не ставља у равноправан положај 

потраживања Фонда ПИО у односу на потраживања корисника пензије у случају када је 

кориснику пензије утврђен нижи износ пензије од оног који му по закону припада.   

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

иницијативе. 

 

Оспореним одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано је: да је 

лице коме је на терет Фонда за пензијско и инвалидско осигурање извршена исплата на 

коју није имао право по закону обавезно да врати Фонду примљени износ ако је 

примило новчани износ већи од износа који му припада по закону (члан 161. тачка в), 

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), те да рокови 

застарјелости потраживања накнаде штете у случајевима из овог закона почињу тећи од 

дана када је у управном поступку постало коначно рјешење којим је признато право из 

пензијског и инвалидског осигурања, односно којим је утврђена преплата новчаног 

потраживања (члан 168).   

 

Разматрајући предметну иницијативу, Суд је констатовао да Рјешењем овог суда 

број У-121/16 од 20. децембра 2017. године није прихваћена иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 161. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15), јер је Суд оцијенио 

да је ова норма у сагласности са Уставом Републике Српске. Због тога,  на основу члана 

37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, Суд није прихватио 

иницијативу за оцјењивање уставности члана 161. тачка в) оспореног закона, јер је већ 

одлучио о истој правној ствари.  

     

 У поступку оцјењивања уставности члана 163. и у оспореном дијелу члана 168. 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Суд је имао у виду да је тачкама 5, 6, 

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

Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, остваривање и 

заштиту људских права и слобода, облигационе односе, социјално осигурање и друге 

облике социјалне заштите, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом. Поред тога, Суд је узео у обзир и одредбу члана 5. алинеја 4. Устава, према 

којој се уставно уређење Републике темељи на владавини права.  

 

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

људских права и основних слобода, у односу на коју, између осталог, даваоци 

иницијативе траже оцјену оспорених законских норми, утврђено је да свако физичко 

лице и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, да нико не може 

бити лишен имовине, осим у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и 

општим начелима међународног права, те да претходне одредбе ни на који начин не 

утичу на право државе да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала 

коришћење имовине у складу са општим интересима или да би обезбиједила наплату 
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пореза и других дажбина или казни. Према члану 3. и члану 6. став 1. ове конвенције, 

на које се такође указује у иницијативи, нико неће бити подвргнут тортури, нехуманом 

или понижавајућем поступку или кажњавању, а приликом утврђивања грађанских 

права и обавеза или основаности било какаве кривичне оптужбе против њега, свако има 

право на правично суђење и јавну расправу у разумном року пред независним и 

непристрасним и законом установљеним судом.    

 

 Поред наведеног, Суд је такође узео у обзир да је Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 

103/15) уређено обавезно пензијско и инвалидско осигурање на основу 

међугенерацијске солидарности и добровољно пензијско и инвалидско осигурање за 

лица која нису обавезно осигурана по овом закону, као и права и обавезе по овом 

закону (члан 1), прописано је да се обавезним и добровољним осигурањем, на начелима 

узајамности и солидарности, осигураницима обезбјеђују права у случају старости и 

инвалидсности, 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 инвалидског осигурања 

исплаћених без правног основа врши по прописима који уређују облигационе односе, 

ако овим законом није другачије прописано (члан 160), те да у 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 враћање (члан 

162).  

 

 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да прописивањем из члана 163. и у 

оспореном дијелу члана 168. предметног закона није дошло до повреде гаранција о 

заштити имовинских права, на које се указује у иницијативи. Наиме, чланом 163. овог 

закона одређен је могући начин извршења обавезе утврђене чланом 161. Закона, 

односно враћања новчаног износа пензије који је преплаћен и који кориснику не 

припада по закону. Овакво прописивање је, по оцјени Суда, одраз цјелисходне процјене 

законодавца у регулисању предметних правних односа и не доводи у питање гаранције 

из члана 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију. Као што је већ истакнуто, 

преплаћени износ пензије који је према оспореној одредби члана 163. Закона корисник 

у обавези да врати Фонду ПИО стечен је без законског основа и представља неосновано 

богаћење корисника, због чега се у таквим околностима не може сматрати имовином у 

контексту члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију и не подлијеже заштити у том 

смислу. Поред тога, овом законском нормом нису нарушене ни гаранције о приступу 

суду из члана 6. став 1. Европске конвенције, како то сматрају иницијатори, с обзиром 

на то да је чланом 162. овог закона прописано да Фонд ПИО у случају из члана 161. 

доноси рјешење о утврђивању преплаћеног износа новчаног примања, у којем наводи 

висину тог износа, рокове и начин враћања, из чега јасно произлази могућност 

побијања овог рјешења у управном поступку и управном спору, односно коришћење 

свих законом предвиђених правних средстава. Исто тако, Суд је мишљења да се ова 

законска норма, с обзиром на њен садржај, не може довести у везу са забраном тортуре, 

нехуманог или понижавајућег поступања или кажњавања како је то гарантовано чланом 

3. Европске конвенције, а на који се такође указује у иницијативи.   

 

 У погледу оспореног дијела члана 168. предметног закона Суд је оцијенио да 

оваквим нормирањем није нарушена правна сигурност као сегмент принципа владавине 

права из члана 5. алинеја 4. Устава, како то сматрају даваоци иницијативе. Напротив, 

прописивање да рок застарјелости потраживања почиње тећи од дана када је у 
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управном поступку постало коначно рјешење којим је утврђена преплата новчаног 

примања, дакле када је Фонд ПИО као повјерилац у могућности да тражи враћање 

неосновано исплаћеног, по оцјени Суда, управо је у функцији обезбјеђивања правне 

сигурности и владавине права. Суд указује на то да је уставно овлашћење законодавца 

да уређује и обезбјеђује облигационе односе, те је оцијенио да је законодавац у оквиру 

овог овлашћења реализацију потраживања из облигационих односа подвргнуо 

одређеним роковима како би осигурао остваривање принципа правне сигурности.  

 

 Поред тога, по оцјени Суда, неосновани су наводи иницијативе да је одредба 

члана 168. овог закона дискриминаторна, јер не ставља у равноправан положај 

потраживања Фонда ПИО у односу на потраживања корисника пензије. Ради се, наиме, 

о различитим субјектима који се не налазе у истим правним ситуацијама, тако да се не 

може вршити њихово поређење са аспекта могуће дискриминације приликом 

остваривања права у области пензијског и инвалидског осигурања. У вези с тим, Суд 

указује на то да уставно начело забране дискриминације не подразумијева 

равноправност и једнакост у апсолутном смислу, већ гарантује једнак третман субјеката 

који се налазе у истим  или истоврсним околностима приликом реализације одређених 

права и обавеза.          

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорених одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

 

Број: У- 89/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

27. јун 2018. године                                                                           УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                              Мр Џерард Селман  

 
 

 

Имајући у виду да је преплаћени износ пензије, који је према оспореној 

законској одредби корисник у обавези да врати Фонду ПИО, стечен без законског 

основа и представља неосновано богаћење корисника, иста се не може сматрати 

имовином у контексту члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију и не подлијеже 

заштити у том смислу, нити су таквом одредбом повријеђене друге индивидуалне 

уставне гаранције. 
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Рјешење 

Број: У-56/17 oд 11. јула 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 68/18 

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

члана 40. став 5. и члана 61. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

јула 2018, д о н и о  ј е 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 33. став 3. 

Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 112/06, 37/07, 

66/08, 110/08 и 79/15). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио и Љубинка Јеремић, Моника Јуначки и Душан Декић, сви из Станара, које 

заступа адвокат Ђорђо Шуман из Бање Луке, дали су Уставном суду Републике Српске 

(у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

члана 33. став 3. Закона о експропријацији. У иницијативи се наводи да оспорено 

законско прописивање, односно могућност да се експроприсана непокретност преда у 

посјед кориснику експропријације након коначности рјешења о експропријацији има за 

посљедицу да  корисник експропријације на основу рјешења Владе Републике Српске 

(у даљем тексту: Влада) о уласку у посјед експроприсане имовине, исходи грађевинску 

и употребну дозволу за инфраструктурни објекат иако власници експроприсане 

имовине  нису исплаћени, те им је онемогућено да користе своје некретнине при чему 

се имовински односи на експроприсаним некретнинама не рјешавају. Осим тога, 

поступци у којима власници експроприсане имовине настоје остварити своја права 

трају годинама јер корисници експропријације, како се то наводи у иницијативи, након 

добијања рјешења о уласку у посјед експроприсане имовине и наведених дозвола, више 

немају интереса за рјешаваје ових питања. На основу изложеног у иницијативи се 

предлаже да Суд утврди да је оспорена законска одредба у супротности са чланом 56. 

Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), чланом II/3-к Устава Босне и 

Херцеговине и чланом 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију о људским правима и 

слободама (у даљем тексту: Конвенција). 

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске наводи се да је намјера 

законодавца да оспореном одредбом Закона о експропријацији убрза поступак 

експропријације и омогући кориснику да раније ступи у посјед експроприсаних 

непокретности и започне градњу објеката од општег значаја те да је чланом 56. Устава 

предвиђена могућност законског ограничавања или одузимања права својине и 

правична накнада као и да је  оспорено законско рјешење у складу са Амандманом 

XXXII став 1. тачка 6. на Устав. Доносилац оспореног акта истиче да ни у једној 

одредби Устава није наведено вријеме када би корисник експропријације, у овом 

случају Република Српска, требало да уплати правичну накнаду или да ранијем 
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власнику уступи у замјену одговарајућу некретнину. Сматрају да у конкретном случају  

нема повреде Устава, да давалац иницијативе непотпуно и погрешно тумачи релевантне 

уставне одредбе јер је циљ законодавца да се предметним законским рјешењем избјегне 

настајање знатније материјалне штете због немогућности да корисник експропријације 

уђе у посјед одмах након коначности рјешења о експропријацији. Наглашава се да 

овакво прописивање представља најцјелисходније рјешење будући да се настоји 

убрзати поступак у ситуацијама када је  утврђен општи интерес за Републику. У вези са 

тим указује се на то да није у надлежности Суда да цијени разлоге цјелисходности 

којима се руководио законодавац приликом усвајања релевантног  прописа. 

Оспореним чланом 33. став 3. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15) (у даљем тексту: Закон) 

прописано је „Изузетно, када је у питању изградња објеката инфраструктуре, Влада 

може на захтјев корисника експропријације који је изнио ваљане разлоге за потребу 

хитног ступања у посјед непокретности, ријешити да му се непокретност преда у посјед 

након коначности рјешења о експропријацији, ако утврди да је то неопходно због 

хитности случаја или да би се спријечила знатнија штета. “ 

 

У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона Суд је, прије свега, имао у 

виду да је Уставом утврђено: да се уставно уређење Републике темељи на гарантовању 

и заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима и 

владавини права (члан 5. став 1. ал. 1. и 4), да је свакоме зајемчено право на жалбу или 

друго правно средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом 

заснованом интересу (члан 16. став 2), да се права и слободе зајемчени овим уставом не 

могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1), да сви облици својине имају једнаку 

правну заштиту (члан 54), да се законом може ограничити или одузети право својине уз 

правичну накнаду (члан 56), да физичка и правна лица остварују својинска права на 

непокретности према њиховој природи и намјени, у складу са законом (члан 60. став 1), 

да Република уређује и обезбеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и 

заштиту свих облике својине  као и друге односе  од интереса за Републику, у складу са 

Уставом (тач. 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Устава), 

да државни органи и организације које врше јавна овлашћења  могу у појединачним 

стварима решавати о правима и обавезама грађана или примењивати мјере принуде и 

ограничења, само у законом прописаном поступку у коме је свакоме дата могућност да 

брани своја права и интересе и да против донесеног акта изјави жалбу, односно 

употријеби друго законом предвиђено правно средство (члан 111). 

 

С обзиром на то да се оспорена законска одредба односи на имовинска права 

грађана јер уређује поступак одузимања или ограничавања права својине на 

непокретностима у општем интересу, Суд је приликом разматрања ове одредбе  имао  у 

виду и гаранције из члана 1. Протокола број 1. уз Конвенцију, којим је утврђено да 

свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, да нико 

не може бити лишен имовине осим у јавном интересу и под условима предвиђеним 

законом и општим начелима међународног права те да је право државе да примјењује 

законе које сматра потребним ради регулисања коришћења имовине у складу са 

општим интересима. 

 

Суд је оцијенио да су, сходно цитираним уставним овлашћењима, Законом о 

експропријацији уређени услови, начин и поступак експропријације непокретности за 

изградњу објеката од општег интереса, односно извођење радова од општег интереса 

(члан 1). Према овом закону, експропријација је одузимање или ограничавање права 



199 

 

власништва на непокретностима уз правичну накнаду која не може бити нижа од 

тржишне вриједности непокретности (члан 2), непокретност се може експроприсати 

ради извођења радова или изградње објеката у области: здравства, образовања, 

социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске, 

телекомуникацијске и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа 

и органа локалне самоуправе, индустријских објеката, обезбјеђења заштите животне 

средине и заштите од елементарних непогода, као и за истраживање и експлоатацију 

рудног и других природних богатстава (члан 3. став 1); непокретност се може 

експроприсати након што је на начин одређен овим законом утврђен општи интерес за 

изградњу објекта, односно извођење радова на тој непокретности  (члан 5. став 1); 

експропријација се може вршити за потребе Републике Српске и јединице локалне 

самоуправе, ако законом није друкчије одређено (члан 6. став 1); корисник ће 

експроприсане непокретности преносити инвеститорима ради извођења радова за 

изградњу објеката за које је утврђен општи интерес с тим што ће се уговором 

регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна које настају експропријацијом 

непокретности и изградњом објеката (члан 6. став 2); одлуку о утврђивању општег 

интереса за изградњу објекта  или извођење радова на основу поднесеног приједлога 

корисника експропријације доноси Влада Републике Српске након претходно 

прибављеног мишљења скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се 

намјерава градити или изводити радови, у вези са планским актом (члан 14. став 1); 

скупштина јединице локалне самоуправе мишљење из става 1. овог члана дужна је дати 

у року од 30 дана од дана подношења захтјева (члан 14. став 2); одлука о утврђивању 

општег интереса из става 1. овог члана објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ ( члан 14. став 3); сматра се да је општи интерес утврђен уколико је посебним 

законом прописано да је изградња одређених објеката или извођење радова од општег 

интереса (члан 15. став 1); рјешење о приједлогу за експропријацију доноси орган 

управе на чијој територији се налази непокретност за коју се експропријација предлаже 

(члан 28. став 1); корисник експропријације стиче право на посјед експроприсане 

непокретности даном правоснажности рјешења  о експропријацији, уколико је до тада 

ранијем власнику исплатио накнаду за експроприсану непокретност, односно предао у 

посјед другу одговарајућу непокретност, а у противном даном исплате накнаде, 

односно предајом у посјед друге одговарајуће непокретности, уколико се ранији 

власник и корисник експропријације другачије не споразумију (члан 33. став 2); 

изузетно, када је у питању изградња објеката инфраструктуре, Влада може на захтјев 

корисника експропријације који је изнио ваљане разлоге за потребу хитног ступања у 

посјед непокретности ријешити да му се та непокретност преда у посјед након 

коначности рјешења о експропријацији, ако утврди да је то неопходно због хитности 

случаја или да би се спријечила знатнија штета (члан 33. став 3); прије доношења 

рјешења из претходног става морају се обезбиједити докази о стању и вриједности 

експроприсаних непокретности /налаз и мишљење вјештака као и друге релевантне 

доказе у вези са процјеном вриједности експроприсаних непокретности/ (члан 33. став 

4); одредба из става 3. овог члана не односи се на случајеве када је предмет 

експропријације стамбена или пословна зграда за коју корисник експропријације није 

обезбједио другу одговарајућу непокретност (члан 33. став 5); против рјешења из става 

3. овог члана може се водити управни спор (члана 33. став 6); тужба поднесена против 

рјешења из става 3. овог члана не одлаже његово извршење (члан 33. став 7); накнада за 

експроприсано пољопривредно, грађевинско и градско грађевинско земљиште одређује 

се у новцу тако да она буде правична и не нижа од тржишне вриједности таквог 

земљишта (члан 60). 

 



200 

 

Суд је имао у виду и одредбе Закона о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08) којим је прописано да Влада заступа  

Републику као правно лице и стара се о заштити јавног интереса  (члан 3. став 1), у 

спровођењу извршне власти Влада је надлежна да обезбјеђује спровођење и извршава 

законе, друге прописе и опште акте у складу са Уставом (члан 15. став 1. тачка в), 

доноси уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друге опште  и 

појединачне акте за извршавање закона (члан 15. став 1. тачка г). 

 

Имајући у виду наведено, Суд је утврдио да у домену експропријације 

непокретности овлашћења Републике произлазе из њеног Уставом утврђеног  права да, 

уз правичну накнаду, законом ограничи или одузме право својине, односно право 

Републике да се у циљу остварења општег интереса мијеша у имовинска права 

физичких и правних лица, сопственика непокретности. Како је овакво мијешање 

Републике у имовинска права сопственика непокретности утемељено на одредбама 

Устава и Закона, свој легитимитет Република заснива на реализацији општег интереса. 

Будући да се својинска права ранијег власника одузимају или ограничавају на основу 

општег интереса претходно утврђеног Законом или одлуком Владе на основу Закона 

који представља интересе друштвене заједнице у цјелини, Суд је оцијенио да је овакав 

интерес изнад појединачног интереса ранијег власника експроприсане непокретности 

те да терет који власник овакве непокретности трпи није претјеран с обзиром на то да је 

одузимање или ограничавање права својине ранијег власника неодвојиво повезано са 

утврђивањем и исплатом правичне накнаде за експроприсану непокретност. 

 

Суд је утврдио да уплитање Републике у имовинска права сопственика 

непокретности, осим што мора бити засновано на Закону те служити легитимној сврси, 

претпоставља и успостављање правичне равнотеже између општег интереса и интереса 

сопственика експроприсане непокретности и оно не смије бити шире од оног које је 

неопходно за остварење легитимног циља, као и да је законодавац у оваквим 

случајевима поступао у складу са наведним принципом јер је оспореном одредбом 

члана 33. став 3. Закона  уредио да се само „изузетно“  од општег принципа из члана 33. 

став 2. Закона, када је у питању изградња „инфраструктуре“, непокретност може 

предати у посјед кориснику експропријације, и то „након коначности рјешења“ због 

„хитности случаја“ или спрјечавања „знатније штете“. Наведеним ограничењима уз 

претходно обезбјеђење обавезних доказа о стању и вриједности експроприсаних 

непокретности (члан 33. став 4. Закона) као и додатно прецизираним разлозима за 

хитно поступање којима се руководила Влада приликом релевантног одлучивања у 

оваквим случајевима ‒ законодавац је јасно утврдио обим и оквир примјене члана 33. 

став 3. Закона. Будући да оспорена законска одредба дозвољава ограничено мијешање 

извршне власти у зајамчено право на имовину, и то само изузетно са одређеном сврхом, 

Суд је утврдио да је законодавац, прописујући као у одредби  члана 33. став 3. Закона, 

поступао у границама уставних овлашћења и своје слободне процјене с циљем 

остварења друштвено ‒ оправданог  циља. 

 

Такође, Суд је утврдио да је законодавац у складу са начелом владавине права из 

члана 5. став 1. алинеја 4. Устава ограничио слободу одлучивања извршној власти тако 

што је одредбом члана 33. став 6. Закона дозволио вођење управног спора против акта 

Владе из оспореног члана 33. став 3. овог закона подвргавајући предметни акт судској 

контроли законитости сагласно одредби члана 16. став 2. Устава. На овај начин 

обезбијеђена је судска заштита од произвољног уплитања Републике у имовинска права 

сопственика експроприсаних некретнина с циљем оптималне заштите интереса 
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субјеката у овим случајевима. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да Влада 

проводи поступак у којем цијени ваљаности разлога хитности и потребе спречавања 

наступања знатније штете те након извршене процјене рјешава о захтјеву корисника 

експропријације за предајом непокретности у посјед, односно да Закон не предвиђа 

аутоматизам када је предметна предаја у питању, Суд је утврдио да је уређујући на 

оспорени начин законодавац поступао сагласно начелу из члана 111. Устава. 

С обзиром на изложено Суд је утврдио да је, прописујући као у одредби члана 

33. став 3. Закона, законодавац успоставио разуман однос пропорционалности између 

употребљених средстава и циља који се жели остварити, због чега сопственици 

експроприсаних непокретности нису подвргнути произвољном третману те не сносе 

претјеран терет при остварењу легитимног, друштвено оправданог циља. 

Успостављање оваквог баланса у складу је са уставним гаранцијама када је заштита 

својине у питању те захтјевима из члана 1. Протокола 1. уз  Конвенцију који  ни на  

који начин не утичу на право државе да законом, када то законодавна власт сматра 

цјелисходним и друштвено оправданим, уреди начин на који ће корисник 

експропријације располагати експроприсаном непокретности ради остваривања општег 

интереса утврђеног у поступку експропријације. 

 

Према члану 115. Устава, није у надлежности Суда да цијени оправданост 

цјелисходне процјене законодавца приликом прописивања одредби  из члана 33. став 3. 

Закона. 

У погледу навода којима се указује на могућност злоупотребе оспорене законске 

одредбе у практичној примјени када су појединачни случајеви у питању, Суд је утврдио 

да, сходно члану 115. Устава, није овлашћен за оцјену примјене општих аката. Такође, 

како Суд није овлашћен да цијени сагласност општих аката са Уставом Босне и 

Херцеговине тако није овлашћен ни за оцјену евентуалне повреде члана II/3-к Устава 

Босне и Херцеговине на шта указују даваоци иницијативе. 

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено, те да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др. Душко Медић, профдр. Марко Рајчевић и академик проф. др. Снежана Савић. 

 

Број: У-56/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

11. јул 2018. године                                                                               УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                    Мр Џерард Селман  
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Прописујући оспореном законском одредбом да Влада изузетно и у хитним 

случајевима може одузети сопственику посјед непокретности одмах након 

коначности рјешења о експропријацији, законодавац је поступао у границама 

уставних овлашћења и своје слободне процјене с циљем остварења друштвено-

оправданог циља.  
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Одлука 

Број: У-86/17 oд 11. јула 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 68/18 

 

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 11. јула 2018. године, д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о комуналном реду Општине Котор Варош број: 01-

022-51/10 („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) и Правилник о 

начину и условима одвоза и одлагања отпада број: 02-014-264/10 („Службени 

гласник Општине Котор Варош“ број 3/10) нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душко Гламочак и Ранко Понорац, обојица из Шипрага, Котор Варош, дали су 

Уставном суду Републике Српске посебне иницијативе за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналном реду Општине Котор 

Варош број: 01-022-51/10 од 15. априла 2010. године („Службени гласник Општине 

Котор Варош“ број 2/10) и Правилника о начину и условима одвоза и одлагања отпада 

број: 02-014-264/10 од 4. јуна 2010. године („Службени гласник Општине Котор 

Варош“ број 3/10). У иницијативама, које су идентичног садржаја, истиче се да су 

оспорени акти у супротности са Законом о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11) којим је утврђена обавеза јединице локалне 

самоуправе да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са одредбама овог 

закона у року од 6 мјесеци од његовог ступања на снагу.  

 

Суд је на сједници одржаној 20. децембра 2017. године, сагласно члану 9. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен 

поступак, припајајући иницијативу број У-92/17 првоприспјелој иницијативи број У-

86/17. 

У одговору који је Суду доставила Скупштина Општине Котор Варош наводи се 

да је овај орган, на основу важећег Закона о комуналним дјелатностима, донио Одлуку 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број 7/16), као и да је у току поступак 

доношења нове Одлуке о комуналном реду, чије ће усвајање створити услове за 

доношење новог Правилника о начину и условима одвоза и одлагања отпада. 

Скупштина Општине Котор Варош је, поднеском од 28. маја 2018. године, обавијестила 

овај суд да су оспорени акти још увијек на снази.  

 

 Одлуку о комуналном реду број: 01-022-51/10 („Службени гласник Општине 

Котор Варош“ број 2/10) донијела је, на сједници одржаној 15. априла 2010. године, 

Скупштина Општине Котор Варош на основу члана 3. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95), члана 30. став 1. 
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алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 29. став 2. Статута Општине Котор Варош („Службени 

гласник Општине Котор Варош“ бр. 11/05 и 11/07). Оспореном одлуком уређује се 

комунални ред и одржавање комуналног реда на подручју општине Котор Варош, 

прописују се услови заузимања и начин одржавања чистоће јавних површина, 

изградња, одржавање и заштита зелених површина, одвожење и депоновање отпада, 

одводња оборинских и фекалних вода, одржавање јавне расвјете у насељу којом се 

освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине, одржавање јавних објеката и уређаја.  

 

 Правилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада број: 02-014-264/10 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“ број 3/10) донио је, 4. јуна 2010. године, 

начелник општине Котор Варош на основу члана 43. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“ бр. 11/05 и 11/07) и члана 53. Одлуке о 

комуналном реду („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10). Оспореним 

правилником одређено је подручје на коме се врши редован одвоз комуналног отпада, 

вријеме и интензитет одвоза отпада, начин одлагања отпада и начин плаћања одвоза 

отпада. 

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, на владавини права (члан 5. став 1. алинеа 4), да општина 

преко својих органа у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности, те преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге 

прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује 

извршавање прописа и других аката општине (члан 102. став 1. став 1. тач. 2. и 6), да 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, 

док прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). 

 

Суд је узео у обзир да је Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) уредио комуналне дјелатности од посебног 

јавног интереса, начин обезбјеђивања овог интереса, као и организацију обављања 

комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања (члан 1), те да је овим законом 

прописано: да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање 

комуналних дјелатности, а да својом одлуком детаљније прописује: услове и начин 

обављања комуналних дјелатности, материјалне, техничке и друге услове за 

финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, услове за 

функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, опште услове које 

садржи уговор између даваоца и корисника комуналне услуге, услове за коришћење и 

престанак коришћења комуналне услуге,  могућност за субвенционисану цијену 

комуналне услуге, категорије корисника и услове субвенционирања и јединицу 

обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга, као и да 

ову одлуку доноси скупштина јединице локалне самоуправе (члан 6); да је јединица 

локалне самоуправе дужна да усклади прописе о вршењу комуналних дјелатности са 

одредбама овог закона и донесе прописане одлуке у  року од  шест мјесеци од дана 

ступања на снагу овог закона (члан 41); да ступањем на снагу овог закона престаје да 

важи Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

11/95, 18/95 и 51/02).  

 

Суд је констатовао да је Закон о комуналним дјелатностима који је објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 124/11 од 14. децембра 2011. године 

ступио на снагу осмог дана од дана објављивања.  
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Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) прописано је да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и 

креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, између 

осталог, надлежан да доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично 

тумачење (члан 39. ст. 1. и 2. тачка 2).  

 

Суд је на основу наведених уставних и законских одредаба утврдио да је 

јединица локалне самоуправе овлашћена да обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности као и да, у том смислу, а у складу са чланом 6. Закона о комуналним 

дјелатностима, детаљније уређује у овој области. Исто тако, Суд је утврдио да је 

ступањем на снагу новог Закона о комуналним дјелатностима престао да важи правни 

основ доношења оспорене одлуке, као и да овај закон обавезује јединице локалне 

самоуправе да ускладе своје опште акте са важећим законским рјешењима у овој 

области, те да донесу прописане одлуке у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона. Имајући у виду да из важећег Закона о комуналним дјелатностима 

несумњиво проистиче обавеза локалних заједница да донесу нове подзаконске акте у 

циљу његовог провођења, као и да овај закон не познаје могућност доношења измјена и 

допуна подзаконског акта који је донесен ради извршавања закона који је у 

међувремену престао да важи, Суд је утврдио да је Одлука о комуналном реду 

Општине Котор Варош („Службени гласник Општине Котор Варош“ број 2/10) у 

супротности са важећим Законом о комуналним дјелатностима.  

 

Такође из наведених разлога, а с обзиром на одредбе члана 41. Закона о 

комуналним дјелатностима, Суд је оцијенио да ни оспорени правилник није у складу са 

важећим Законом о комуналним дјелатностима. 

 

Према становишту Суда, пропуст усклађивања оспорених аката са важећим 

Законом о комуналним дјелатностима условљава њихову неуставност у смислу члана 

108. став 2. Устава.  

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

покретању поступка.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

   

 

Број: У-86/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

11. јул 2018. године                                                                            УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  
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С обзиром на то да је ступањем на снагу новог Закона престао постојати правни 

основ важења оспорених подзаконских нормативних аката, те да органи локалне 

самоуправе исте акте нису ускладиле у року од шест мјесеци са одредбама новог 

Закона, оспорени општи акти у супротности су са важећим Законом, а тиме и 

уставним начелом законитости.  
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Рјешење 

                                                                                    Број: У-87/17 oд 11. јула 2018. године 

                                                           "Службени гласник Републике Српске" број 68/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 11. јула 2018. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и 

законитости Правилника о измјени и допуни систематизације  радних мјеста у 

А.Д. "Градска чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године и 

Одлуке о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број 02-020-138-

5/17 од 24. марта 2017. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

          Бранислав Тришић из Братунца дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о измјени и допуни систематизације радних мјеста у А.Д. "Градска 

чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 и Одлуке о усвајању измјене и допуне 

систематизације радних мјеста број: 02-020-138-5/17, који су донијети на ванредној 

Скупштини акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржаној 24. марта 2017. 

године. С тим у вези давалац иницијативе цитира одредбе члана 268, члана 275. став 1, 

члана 281. и члана 304. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), чланова 5. и 7. Закона о јавним 

предузећима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 75/04 и 78/11), те чланове 30. 

и 41. Статута овог друштва број 577/2011 од 24. августа 2011. године и  закључује да су, 

супротно наведеним одредбама закона и Статута, у поступку доношења оспореног 

правилника, који је усвојен оспореном одлуком на ванредној Скупштини акционара,  

учињене бројне незаконитости и то, прије свега,  због тога  што  приједлог Правилника 

није утврђен од стране овлашћеног предлагача, дакле Надзорног одбора овог 

акционарског друштва, али и због тога што је ванредну Скупштину акционара на којој 

је усвојен оспорени акт сазвао и дневни ред утврдио представник капитала Општине 

Братунац, који није овлашћен за сазивање ванредне Скупштине акционара. Давалац 

иницијативе, такође, указује и на друге незаконитости које су, по његовом мишљењу, 

учињене у поступку доношења оспорених аката, односно у поступку сазивања и 

одржавања ванредне Скупштине акционара, детаљно образлажући на који је начин 

утврђен дневни ред ванредне скупштине те предлаже да Суд, с обзиром на изложене 

незаконитости, утврди да оспорени акти нису у сагласности са наведеним законима, као 

ни са  Статутом овог друштва.  

         У одговору доносиоца ових аката оспорени  су наводи даваоца иницијативе као 

неосновани те, прије свега, наведено да  је представник капитала Општине Братунац,  

која је оснивач и већински акционар А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, поднио 

Надзорном одбору овог предузећа захтјев за сазивање ванредне скупштине и то, у 

писаној форми са приједлогом дневног реда који о наведеном није одлучио у законом 
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прописаном року, након чега је поднесен приједлог за заказивање ванредне Скупштине 

акционара овог акционарског друштва Окружном привредном суду у Бијељини, који је 

о том приједлогу одлучио рјешењем број: 59 0 В 0030679 17 Б од 23. фебруара 2017. 

године, а потврдио Виши привредни суд у Бањој Луци рјешењем број: 59 0 В 030679 17 

Гж од 27. марта 2017. године. Наведеним рјешењем је, како се даље наводи у одговору, 

усвојен приједлог Општине Братунац  и наложено одржавање ванредне Скупштине 

акционара, са дневним редом  који је наведен у изреци тог рјешења, а именован је и 

представник капитала ове општине за привременог заступника са овлашћењима која су 

таксативно наведена у рјешењу. Након тога је, према наводима из одговора, стручна 

служба Скупштине Општине Братунац припремила приједлоге аката о којима ће се 

расправљати на ванредној Скупштини акционара, а дневни ред утврђен поменутим 

рјешењем Окружног привредног суда у Бијељини проширен је због хитности, 

примјеном члана 275. Закона о привредним друштвима. У одговору се, такође, наводи 

да је ванредна Скупштина акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржана 24. 

марта 2017. године на којој је, прије свега, донесена Одлука о разрјешењу Надзорног 

одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, број: 02-020-138-9/17, а након тога и Одлука о 

именовању чланова вршиоца дужности Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" 

Братунац број: 02-020-138-2/17, као и да је након тога, на паузи ванредне Скупштине 

акционара, одржана сједница новоизабраних вршиоца дужности Надзорног одбора који 

су, како се наводи, прихватили припремљене приједлоге аката, о чему је сачињен и 

записник, те је у наставку ванредне скупштине усвојен, поред осталих, и оспорени 

правилник односно оспорена Одлука  о усвајању измјене и допуне систематизације 

радних мјеста. 

         Правилник о измјени и допуни систематизације радних мјеста у А.Д. "Градска 

чистоћа" Братунац број: 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године донијела је 

Скупштина овог акционарског друштва на  основу чланова 10. и  30. Статута А.Д. 

Градска чистоћа" Братунац. Овим правилником уређује се унутрашња организација и 

систематизација са називима радних мјеста - послова у А.Д. "Градска чистоћа" 

Братунац, као јединствене организације, а нарочито: потребни услови за обављање 

послова на радним мјестима (стручна спрема, радно искуство, специјалистичко знање и 

други посебни услови, радна и здравствена способност радника и др., опис посла ради 

обављања послова на утврђеним радним мјестима ‒ послови и одговорност за 

обављање послова ради несметаног обављања регистрованих дјелатности у друштву и 

ради стварања предуслова за утврђивање основне плате запослених радника у друштву 

са одредбама Општег и Посебног колективног уговора за стамбено-комуналне и 

услужне дјелатности Републике Српске (члан 1). 

         Одлуку о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста донијела је 

ванредна Скупштина акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, под бројем 02-020-

138-5/17,  на основу  члана 10. Статута А.Д. "Градска чистоћа" Братунац.  Овом 

одлуком усваја се измјена и допуна Правилника о систематизацији  радних мјеста у 

А.Д. "Градска чистоћа" Братунац која је саставни дио ове одлуке (табела са описом 

послова запослених и осталим детаљима неопходним за заснивање радног односа) 

(тачка И), те прописано да ступа на снагу даном доношења (тачка ИИ). 

          Одредбама члана 268. ст. 1, 2. и 7, члана  275. став 1, те члана 281. став 1. тачка з) 

и члана 304. став 1. тач. ђ) и г) Закон о привредним друштвима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) у односу на које давалац 

иницијативе оспорава предметне акте прописано је, између осталог, и то чланом 268. да 
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акционарско друштво може сазвати и ванредну скупштину акцонара, и то: а) на захтјев 

1/3 чланова управног одбора или било ког другог лица које је овлашћено оснивачким 

актом да сазове ванредну скупштину, б) на захтјев ликвидатора друштва, ако је 

друштво у ликвидацији и в) по писаном захтјеву акционара са најмање 10% акција са 

правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину (став 1), да захтјев из 

става 1. тачка в) овог члана мора бити датиран, потписан од свих акционара који га 

подносе и мора да садржи приједлог дневног реда, као и податке о: идентификацији тих 

акционара, броју акција које сваки од њих посједује, циљу или циљевима због којих се 

скупштина сазива (став 2), да ванредна скупштина може одлучивати једино о питањима 

наведеним у захтјеву поднесеним у складу са ставом 1. тачка в) и ст. 2. до 4. овог члана 

(став 7); чланом 275. став 1. да се на сједници скупштине акционара може одлучивати 

само о тачкама дневног реда које су ваљано објављене и увршћене у дневни ред у 

складу са овим законом, а може се расправљати и о другим питањима; чланом 281. став 

1. тачка з) да скупштина акционара одлучује о  питањима поднесеним скупштини 

акционара на одлучивање од управног одбора друштва, у складу са овим законом,  а 

чланом 304. став 1. тач. ђ) и г) да је управни одбор акционарског друштва надлежан 

нарочито за сазивање сједнице скупштине акционара и утврђивање приједлога дневног 

реда, те одлучивање о питањима која се односе на утврђивање приједлога одлука 

скупштине акционара и контролу њиховог спровођења. 

         Члановима 5. и 7. Закона  о јавним предузећима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 75/04 и 78/11) који су, по мишљењу даваоца иницијативе, од значаја за 

оцјену законитости оспорених аката прописано је, чланом 5, да је скупштина надлежна 

да,  поред осталог, доноси пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са 

законом (тачка б), именује и разрјешава надзорни одбор (тачка ђ), те одлучује о другим 

питањима у складу са законом и статутом предузећа (тачка м), а  чланом 7. да  је 

надзорни одбор надлежан да, поред осталог, предлаже статут, етички кодекс и друге 

акте скупштини (тачка в), сазива сједнице скупштине јавног предузећа, осим јавних 

предузећа у којима Влада врши функцију скупштине и утврђује приједлог дневног реда 

(тачка л), утврђује приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши контролу 

спровођења усвојених одлука (тачка љ), а обавља и друге послове утврђене законом, 

статутом и актима предузећа (тачка м). 

          Из  достављене документације  Суд је утврдио  да је оспорени правилник усвојен 

Одлуком  о усвајању измјене и допуне систематизације радних мјеста број 02-020-138-

5/17 на VI ванредној скупштини А.Д. "Градска чистоћа" Братунац одржаној 24. марта 

2017. године. Наиме, из наведене документације произлази да је одржавање ванредне 

Скупштине акционара  А.Д. "Градска чистоћа" Братунац наложено рјешењем Окружног 

привредног суда у Бијељини број: 59 0 В 0030679 17 Б од 23. фебруара 2017. године, 

које је потврђено рјешењем Вишег привредног суд у Бањој Луци број: 59 0 В 030679 17 

Гж од 27. марта 2017. године, са сљедећим дневним редом: (1) доношење одлуке о 

разрјешењу чланова привременог Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац и 

(2) доношење одлуке о избору и именовању вршилаца дужности чланова Надзорног 

одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац, те  је именован представник капитала 

Општине Братунац Петко Ранкић из Братунца за привременог заступника са 

овлашћењима: да сазове и предсједава сједницом Скупштине акционара (тачка 1), да 

утврди мјесто и датум одржавања сједнице Скупштине акционара (тачка 2) и да утврди 

дневни ред сједнице Скупштине у складу са постављеним приједлогом (тачка 3). 

Надаље, да је представник капитала Општине Братунац Петко Ранкић упутио 1. марта 

2017. године позив акционарима А.Д. "Градска чистоћа" Братунац за VI (шесту) 
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ванредну Скупштину акционара овог акционарског друштва, у којем је наведено да ће 

се сједница одржати 17. марта 2017. године, односно 24. марта 2017. године, уколико се 

прва заказана не одржи због недостатка кворума, те предложен дневни ред: избор 

предсједника Скупштине (тачка 1), избор записничара, два овјеривача записника и 

комисије за гласање (тачка 2), усвајање записника са V (пете) ванредне Скупштине 

акционара (тачка 4), разрјешење Надзорног одбора А.Д. "Градска чистоћа" Братунац 

(тачка 5), именовање вршилаца дужности Надзорног одбора (тачка 6), одређивање 

накнаде члановима Надзорног одбора (тачка 7), извјештај о раду директора А.Д. 

"Градска чистоћа" Братунац (тачка 8), измјена и допуна систематизације радних мјеста 

и доношење одлука (тачка 9) и разматрање плана рада за 2017. годину (тачка 10). 

Такође, из садржине записника са VI (шесте) ванредне Скупштине акционара А.Д. 

"Градска чистоћа" Братунац и записника са сједнице Надзорног одбора овог 

акционарског друштва произлази да је на наведеној ванредној Скупштини акционара, 

којој је предсједавао представник капитала Општине Братунац, расправљано о дневном 

реду који је предложен у поменутом позиву за ову сједницу, као и да је истог дана, за 

вријеме паузе ванредне Скупштине акционара, одржана сједница Надзорног одбора 

А.Д. "Градска чистоћа" Братунац који је прихватио приједлоге аката припремљене од 

стране  стручне службе Скупштине Општине Братунац и предложио да се они усвоје на 

ванредној скупштини.  

         Полазећи од изложеног, а имајући притом у виду садржину поднесене 

иницијативе којом је оспорен предметни правилник, а у вези с њим и оспорена одлука 

Суд је утврдио да се оцјена законитости ових аката тражи због учињених 

незаконитости у поступку њиховог доношења односно  због тога што је VI (шесту) 

ванредну Скупштину акционара А.Д. "Градска чистоћа" Братунац сазвао и дневни ред 

утврдио представник капитала Општине Братунац који, према наводима даваоца 

иницијативе, није овлашћен за сазивање ванредне Скупштине акционара, као и због 

тога што приједлог оспореног правилника није утврдио овлашћени орган (Надзорни 

одбор овог акционарског друштва). Дакле, без обзира на то што су формално наведене 

одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима, у односу на 

које се тражи оцјена законитости, Суд је утврдио да поднесена иницијатива не 

представља стварни захтјев за оцјењивање уставности и законитости у смислу 

надлежности Уставног суда Републике Српске утврђене чланом 115. Устава Републике 

Српске, већ представља захтјев за оцјену правилности примјене наведених закона у 

поступку сазивања ванредне Скупштине акционара и доношења оспореног правилника, 

за шта Уставни суд, није надлежан. При томе, Уставни суд, сагласно одредбама 

наведеног члана 115. Устава, није надлежан за утврђивање чињеница и оцјену 

евентуалних неправилности у поступку сазивања и одржавања ванредне Скупштине 

акционара на које указује давалац иницијативе. 

          Уз то, Уставни суд сагласно наведним одредбама члана 115. Устава није 

надлежан да оцјењује сагласност поступка доношења оспореног правилника са 

одредбама Статута овог акционарског друштва, јер је у питању међусобна сагласност 

општих аката истог доносиоца.  

        У погледу захтјева за оцјену законитости Одлуке о усвајању измјене и допуне 

систематизације радних мјеста 

 број 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године Суд је имао у виду одредбе члана 115. 

Устава, према којим Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о 
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сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом. Полазећи од 

наведеног Суд је утврдио да оспорени акт, с обзиром на своју садржину, нема карактер 

општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује 

Уставни суд.  

         С обзиром на то да се не  ради о општем акту Суд, на основу члана 37. став 1. 

тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске (Службени гласник Републике 

Српске" бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности није  прихватио иницијативу у овом 

дијелу.  

         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, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-87/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

11. јул 2018. године                                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

У случају када поднесена иницијатива не представља стварни захтјев за 

оцјењивање уставности и законитости у смислу надлежности Уставног суда, већ 

представља захтјев за оцјену правилности примјене закона у поступку сазивања 

ванредне Скупштине акционара и доношења оспореног правилника, таква 

иницијатива за покретање поступка неће бити прихваћена јер Уставни суд није 

надлежан за утврђивање чињеница и оцјену евентуалних неправилности на које 

указује давалац иницијативе. 
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Одлука 

Број: У-91/17 oд 11. јула 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 68/18 

 

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 Републике Српске“ бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 11. јула 2018. 

године,  д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 7. став 2. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12), у дијелу 

који гласи „...од врсте дјелатности...“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Асоцијација легалних приређивача игара на срећу из Бање Луке, коју заступа 

Сања Иличић-Лукенда, адвокат из Читлука, поднијела је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) приједлог за утврђивање неуставности члана 7. став 2. 

Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ број 4/12), у 

дијелу који гласи „од врсте дјелатности“. Предлагач сматра да је прописивање према 

коме се висина комуналне таксе одређује у зависности од врсте дјелатности којом се 

обвезник бави, у супротности са начелима владавине права, социјалне правде и 

тржишне привреде из члана 5. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), те да 

је супротно чл. 10.  и 50. Устава и члану 1. Протокола 12. уз Европску конвенцију о 

људским правима и основним слободама (у даљем тексту: Конвенција). Истичу да би 

износ ове таксе требало да буде исти за све њене обвезнике, као и да неизвјесност у 

пословање уноси непредвидивост одлука локалних заједница у погледу висине ове 

таксе. У прилог свом становишту предлагач наводи праксу Уставног суда Федерације 

БиХ која се тиче укидања одлука одређених локалних заједница које су вредновале 

врсту дјелатности обвезника као критеријум обрачуна износа комуналне таксе, те се 

указује на законска рјешења одређених сусједних земаља, када је релевантна материја у 

питању.  

 

Народна скупштина Републике Српске није Суду доставила одговор на наводе 

из приједлога. 

   

Чланом 7. став 2. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 4/12) је, у оспореном дијелу, прописано да скупштина јединице локалне 

самоуправе може да утврди комуналне таксе у различитој висини, зависно од врсте 

дјелатности. 

  

Уставом Републике Српске је утврђено: да Република и општина буџетом 

утврђују јавне приходе и јавне расходе, док су средства буџета порези, таксе и други 

законом утврђени приходи (члан 62); да је обавеза плаћања пореза и других даџбина 

општа и да се утврђује према економској снази обвезника (члан 63), да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих 

облика својине, правни положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за Републику (тач. 6, 8. и 18. 
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Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава); да општина преко 

својих органа у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности, те преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге 

прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује 

извршавање прописа и других аката општине (члан 102. став 1. тач. 2 и 6).  

 

Такође, Суд је имао у виду да је одредбама Устава у односу на које предлагач 

оспорава члан 7. став 2. Закона у наведеном дијелу, утврђено да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на социјалној правди, владавини права и тржишној 

привреди (члан 5. став 1. ал. 3, 4. и 5), као и да су грађани Републике равноправни у 

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

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

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

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), те да се економско и социјално 

уређење заснива се на равноправности свих облика својине и слободном привређивању, 

самосталности предузећа и других облика привређивања у стицању и расподјели 

добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као јединственом 

привредном  простору (члан 50).  

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је Законом о комуналним таксама, између 

осталог, прописано: да комуналне таксе у складу са овим законом посебним актом 

утврђује град, односно општина, те да су комуналне таксе приход буџета јединица 

локалне самоуправе (члан 2); да се комуналне таксе могу утврдити за коришћење 

простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација, приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним 

скуповима, осим музике која се репродукује електронским или механичким 

средствима, истицање реклама на јавним и другим површинама, осим рекламних паноа 

и билборда поред ауто-путева, магистралних и регионалних путева, коришћење 

слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог 

карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и циркусе, коришћење витрина ради 

излагања робе ван пословних просторија, држање пловних постројења, пловних 

направа и других објеката на води, држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води, коришћење ријечне обале у пословне сврхе, коришћење 

простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице локалне самоуправе 

и истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама (члан 3. став 1. тач. а) до и), да је обвезник комуналне таксе корисник 

права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе (члан 4. став 

1), да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, а њиме се утврђује: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од 

плаћања комуналне таксе, док скупштина јединице локалне самоуправе може да утврди 

комуналне таксе у различитој висини, зависно од врсте дјелатности, површине, 

локације, односно зона у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге 

за које се плаћа такса из члана 3. овог закона (члан 7), да су од плаћања комуналних 

такса ослобођене институције Босне и Херцеговине, органи, организације и јавне 

установе Републике Српске и јединица локалне самоуправе, акредитоване међународне 

организације, дипломатска и конзуларна представништва, организације,  односно  

удружења од јавног интереса у Републици Српској и лица којима је рјешењем 

надлежног органа признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих и 

заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата (члан 8. став 1. тач. а) до ђ), да актом о 
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утврђивању комуналне таксе јединице локалне самоуправе могу да утврде и друге 

случајеве ослобађања од плаћања комуналних такса обвезнику који обавља 

нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности, бави се старим традиционалним 

занатима, први пут покреће привредну или услужну дјелатност, уколико је обвезник 

предузетник, те ако запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник и 

обвезнику који је корисник права из социјалне заштите (члан 9).  

 

Суд је имао у виду да буџетска средства у једној фискалној години, између 

осталог, чине буџетски приходи, а да су јавни приходи, приходи утврђени у складу са 

законом и остварени по основу пореза, такса, доприноса, накнада и других прихода 

којима се финансирају права и дужности Републике, општина, градова и фондова (члан 

5. ст. 1. и 4. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16). 

 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) прописано је да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и 

креирања политике јединице локалне самоуправе, који је, у смислу овог закона, између 

осталог, надлежан да доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним 

приходима, када је овлашћена законом (члан 39. ст. 1. и 2. тачка 10).  

 

Чланом 1. Протокола 12. уз Конвенцију прописано је да је уживање свих права 

утврђених законом осигурано без дискриминације по било ком основу, као што је пол, 

раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално 

или социјално поријекло, повезаност с неком националном мањином, имовинско стање, 

рођење или други статус (став 1), те да никог ниједан орган власти не смије 

дискриминисати ни по ком основу, као што је наведено у ставу 1 (став 2). 

 

Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да је Народна скупштина Републике 

Српске поступила сагласно својим уставним овлашћењима утврђујући и уређујући 

оспореним законом основне елементе система комуналних такси, предмет таксене 

обавезе, обвезника плаћања комуналне таксе, као и ослобађања од плаћања комуналне 

таксе. У надлежности Републике је да законом уреди област опорезивања и других 

фискалних давања, што обавезује законодавца да пропише врсте пореза и других 

дажбина, као и битне елементе ових обавеза, подразумијевајући ту, између осталог, 

начин њиховог утврђивања и плаћања.  

 

Суд је утврдио да нису основани наводи предлагача према којима би висина 

комуналне таксе требало да буде иста за све њене обвезнике без обзира на врсту 

дјелатности којом се баве. Такса, у својој основи, представља еквивалент за рад 

државних органа и установа. Међутим, у области пореских и других фискалних давања 

законодавац увијек тежи реализацији циља социјалне правде у одређеном друштву, што 

даје легитимитет разлици у висини таксених износа када су различити обвезници у 

питању. У овом смислу, на висину таксе утиче не само трошак који је државни орган 

или институција имала приликом пружања тражене услуге, већ и корист коју је 

тражилац услуге остварио на основу рада исте, као и чињеница да ли постоји 

општедруштвени интерес да се одређена услуга, обави или корист остварује искључиво 

појединац, тражилац услуге. С тим у вези, уколико је јавни интерес за предузимање 

одређених радњи изузетно наглашен, друштво преузима на себе укупан или дио износа 

трошкова њиховог обављања,  као што је то у конкретном случају предвиђено чл. 8. и 9. 

оспореног закона. Стога се једнакост обвезника приликом одређивања такси не може 
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темељити на општем карактеру ове обавезе, већ на основу вриједности коју ова услуга 

има за таксеног обвезника, те на њеном значају по друштвену заједницу у цјелини. 

Надаље, делегирајући скупштини једнице локалне самоуправе овлашћење да у 

зависности од врсте дјелатности пропише висину комуналних такси, законодавац на 

једнак начин третира круг лица који се баве истом дјелатношћу, тј. која се налазе у 

истим или сличним ситуацијама, што је сагласно уставном принципу из члана 10. 

Устава. Уставно јемство једнакости подразумијева не само једнак третман у једнаким 

ситуацијама већ и различит третман неједнаких случајева.  

 

Стога је, према оцјени Суда, законодавац поступао у оквиру својих надлежности 

када је локалну скупштину овластио да, у оквиру утврђених критеријума, различито 

вреднује таксену обавезу обвезницима који се баве различитим врстама дјелатности, јер 

је општедруштвени интерес за њиховим обављањем наглашено различит, а идентична 

врста услуге органа општинске/градске управе за њихове тражиоце има, између 

осталог, вишеструко различит финансијски ефекат. На овај начин законодавац је 

регулисао у складу са принципом равномјерне расподјеле учешћа у оквиру 

општедруштвене обавезе финансирања јавних прихода, због чега нису основани наводи 

предлагача према којима оспорена одредба Закона доводи у неравноправан положај 

њене адресате. Како, дакле, члан 7. став 2. Закона, у оспореном дијелу, не прописује 

различит третман једнаких обвезника, то не може бити ријечи ни о повреди њихових 

права зајемчених чланом 1. Протокола 12 уз Конвенцију будући да се исти не може 

примјењивати аутономно.  

 

Надаље, Суд је утврдио да оспореним прописивањем законодавац није нормирао 

супротно члану 50. Устава, јер уставне гаранције економских слобода нису апсолутне 

природе, већ су одређене законима и условљене инструментима економске и социјалне 

политике, а у складу са актуелним потребама друштва. Суд је становишта да је у 

искључивој надлежности законодавца да ове потребе цијени, те да, руководећи се 

њима, усваја адекватну легислативу, док сагласно одредбама члана 115. Устава, овај 

суд није надлежан да утврђује оправданост процјене законодавца. Имајући у виду 

наведено, Суд је утврдио да нису основани ни наводи предлагача према којима је 

оспорено прописивање супротно начелима владавине права, социјалне правде и 

тржишне привреде из члана 5. Устава.  

 

С обзиром на изложено, а имајући у виду да Устав не утвђује предмет, поступак 

или начин опорезивања или наплате других дажбина, нити садржи ограничења у овом 

смислу, Суд је оцијенио да је, предвиђајући врсту дјелатности као параметар за 

одређивање висине комуналне таксе, оспорено прописивање у оквиру уставних 

овлашћења законодавца да регулише материју о којој је ријеч.  

 

Такође, будући да у складу са чланом 115. Устава Суд није овлашћен да оцјењује 

примјену општих аката, наводи којима се указује на могућност да јединице локалне 

заједнице злоупотријебе овлашћења из члана 7. став 2. Закона, нису од значаја за 

одлучивање у овој устаноправној ствари.  

 

Исто тако, с обзиром на чланом 115. Устава дефинисани стандард оцјене у 

поступцима контроле уставности закона пред Судом, наводи којима се указује на 

праксу другог суда, као и другачије уређење релевантне материје у иностраном 

правном систему, нису од уставноправног значаја. 
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На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић. 

     

ПРЕДСЈЕДНИК 

 

Број: У-91/17                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

11. јул 2018. године                                                                               УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                  Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

 

 

Будући да се једнакост таксених обвезника приликом одређивања такси не 

може темељити на општем карактеру ове обавезе, већ на основу вриједности коју 

ова услуга има за обвезника, те на њеном значају по друштвену заједницу у цјелини, 

делегирајући скупштини локалне самоуправе овлашћење да у зависности од врсте 

дјелатности пропише висину комуналних такси, законодавац је на једнак начин 

третирао круг лица који се баве истом дјелатношћу, тј. која се налазе у истим или 

сличним ситуацијама, што је сагласно уставном принципу забране 

дискриминације. 
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Рјешење 

Број: У-80/17 oд 29. августа 2018. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 

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

члана 57. тачка б) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 29. августа 2018. године,  д о н и о   је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

 Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 3. 

став 1, члана 4. став 3., члана 8. став 2. тачка 3. и став 7, члана 12. став 1., члана 

16.  став 1. тач. 3. и 4, став 3. и став 5, члана 16а, члана 21. став 2, чл. 23. до 31. и 

члана 35. тач. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене у области 

здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Јавна здравствена установа Дом здравља „Свети Никола“ Милићи приједлогом 

је пред Уставним судом Републике Српске (у даљем тексту: Суд) покренула поступак 

за оцјењивање уставности и законитости члана 3. став 1., члана 4. став 3., члана 8. став 

2. тачка 3. и став 7, члана 12. став 1, члана 16. став 1. тач. 3. и 4, став 3. и став 5, члана 

16а, члана 21. став 2, чланова 23. до 31. и члана 35. тач. 2. и 3. Посебног колективног 

уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

72/16 и 111/16), (у даљем тексту: Посебан колективни уговор). Предлагач сматра да су 

оспорене одредбе Посебног колективног уговора у супротности са  чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске, Законом о платама запослених лица у јавним установама у 

области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

11/09), Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16) и Законом о 

заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/08). Образлажући 

наведено, предлагач истиче да прописивање обавезе послодавца да, поред закљученог 

колективног уговора, доноси и  правилник о раду није у складу са Законом о раду, 

којим је прописано да се овај правилник доноси под условима прописаним чланом 3. 

став 2.  овог закона, односно да престаје да важи ступањем на снагу колективног 

уговора закључног између послодавца и синдиката. Поред тога, предлагач сматра 

супротним Закону о раду и Закону о заштити на раду и прописивање нових термина за 

радна мјеста на којима се и поред примјене одговарајућих мјера заштите на раду не 

могу спријечити штетна дејства услова рада на здравље радника, као у оспореном 

члану 8. став 2. тачка 3. и члану 12. став 1. Посебног колективног уговора, а увећање 

плате по основу услова рада, како је прописано оспореним чланом 16. став 1. тач. 3. и 4. 

и став 3. овог уговора, сматра супротним Закону о платама запослених лица у јавним 

установама у области здравства Републике Српске, који, како је наведено, као lex 

specialis, утврђује начин уређивања плата запослених лица у јавним установама у 

области здравства.Такође, оспорене одредебе члана 16. став 1. тач. 4. и став 5. Посебног 

колективног уговора, по мишљењу предлагача, у супротности су и са одредбама Закона 

о заштити на раду, који, како је наведено, не познаје термине «посебни и отежани 
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услови рада«, као ни критеријуме на основу којих се утврђују радна мјеста са посебним 

и отежаним условима рада, те да не постоји ни овлашћење да се наведеним 

колективним уговором утврђују таква радна мјеста и проценти увећања плата по том 

основу. У вези оспоравања члана 21. Посебног колективног уговора, у приједлогу се 

наводи да је став 2. овог члана супротан члану 108. став 2. Устава, односно да је истим 

радницима дата могућност да сами одлуче да ли желе да покрену поступак мирног 

рјешавања спора, док је Законом о раду подношење тужбе за заштиту права из радног 

односа условљено немогућношћу рјешавања спора у поступку мирног рјешавања спора 

код надлежног органа. Цитирајући оспорене одредбе чланова 23. до 31. Посебног 

колективног уговора, предлагач наводи да, имајући у виду члан 180. Закона о раду, 

дисциплинска комисија, утврђена колективним уговором, није надлежна да утврђује 

одговорност радника због теже повреде радне обавезе и изрицање дисциплинских 

мјера, односно да послодавац може отказати уговор о раду без спровођења 

дисциплинског поступка од стране дисциплинске комисије уколико је претходно 

писмено упозорио радника о разлозима отказа тог уговора. На основу свега наведеног 

предлаже да Суд прихвати иницијативу и одлучи да оспорени чланови Посебног 

колективног уговора нису у сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о раду, 

Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске и Законом о заштити на раду, те да у складу са чланом 58. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, одредбе ових чланова обустави од примјене до 

доношења коначне одлуке због, како је наведено, могућности наступања неотклоњивих 

штетних посљедица по даваоца иницијативе. 

 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске није доставило 

одговор на наводе из приједлога, а у одговору, који је Суду доставио Синдикат 

здравства и социјалне заштите Републике Српске, поред констатације да је иницијатива 

неоснована, односно да су неосновани наводи да су оспорене одредбе члана 8. став 2. 

тачка 3. и став 7, члана 12. став 1, члана 16. став 1. тач. 3. и 4, став 3. и став 5, члана 16а, 

члана 21. Посебног колективног уговора у супротности са Уставом Републике Српске, 

Законом о раду и Законом о заштити на раду, наведено је да из чланова 3. и 4. Посебног 

колективног уговора произлази обавеза послодавца да, уколико нема закључен 

колективни уговор код послодавца, посебне услове за заснивање радног односа 

пропише правилником о раду, да је чланом 9. став 2. Закона о раду дефинисано да 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, те да су потписници Посебног колективног уговора ову законску 

одредбу искористили у наведеним оспореним члановима, као  и у оспореним 

члановима 23. до 31. Посебног колективног уговора и прописали обавезу покретања 

дисциплинског поступка, у циљу веће заштите радника. На основу наведеног траже да 

Суд одбије поднесену иницијативу.    

    

Посебни колективни уговор за запослене у области здравства Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16) закључили су Синдикат 

здравства и социјалне заштите Републике Српске и Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске на основу члана 240. став 3. Закона о раду Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске” број 1/16) и чл. 34. и 35. Закона о 

платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске” број 11/09). 
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Оспореним одредбама Посебног колективног уговора прописано је: да се 

Колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду 

детаљније разрађују одређена питања, права и обавезе из рада и по основу рада, али се 

не могу утврдити у мањем обиму од оног који је утврђен Законом о раду, Општим 

колективним уговором и овим колективним уговором (члан 3. став 1); да је, поред 

општих услова за закључивање уговора прописаних законом и Општим колективним 

уговором, послодавац дужан правилником о раду утврдити и посебне услове за 

заснивање радног односа (члан 4. став 3); да се годишњи одмор увећава радницима на 

пословима са посебним ризицима на раду – до шест дана и да се годишњи одмор 

увећан по основима из става 2. овог члана не може утврдити у трајању дужем од 

тридесет радних дана, осим радницима из става 2. тачка 3. овог члана (члана 8. став 2. 

тачка 3. и став 7); да радник који ради на радном мјесту са посебним и отежаним 

условима рада има право на посебне мјере заштите сразмјерно степену и штетности, и 

то: периодичне љекарске прегледе, скраћено радно вријеме, годишњи одмор увећан за 

шест дана, дужи дневни одмор, распоређивање на друге послове (члана 12. став 1); да 

се плата радника увећава по основу обављања високо  сложених, најсложенијих и 

изузетно значајних послова – до 30% и по основу посебних и отежаних услова рада 

који се уређују прописима који регулишу област заштите на раду ‒ до 15%, да се 

основна плата запослених из става 1. тачка 4. овог члана увећава према условима рада 

како слиједи: 1) запослени који раде са јонизирајућим зрачењима, на одјељењима за 

карантинске болести и одјељењима који се баве лијечењем пацијената обољелих од 

ХИВ-а/AIDS – до 15% 2) запосленим који раде у јавним здравственим установама на 

одјељењима хируршких грана, у јединицама интезивне његе, јединицама /одсјецима 

инвазивне кардиолошке дијагностике и терапије, на одјељењима психијатрије и у 

хитној медицинској помоћи – до 12% 3) медицинским сестрама на болничким 

одјељењима ‒ до 6% 4) запосленим који раде на парентералној апликацији цитостатика, 

у микробиолошким цитолошким биохемијско-хематолошким, броматолошким, 

патолошким, протетским и имунолошким лабораторијама, на инфективним 

одјељењима, у хигијенско – епидемиолошкој служби, гинекологији и акушерству, на 

одјељењима педијатрије и одјељењима за недоношчад, максилофацијоналној и оралној 

хирургији који раде на свим нивоима здравствене дјелатности, трансфузиолошкој 

служби, хемодијализи, стерилизацији, палијативној њези, ендоскопији, патронажној 

служби у центрима за ментално здравље, центрима за лијечење зависности, у 

просектури, одјељењима који се баве лијечењем и дијагностиком активне туберкулозе 

АТД и на неуролошким одјељењима ‒ до 5%  и да послодавац и Репрезентативни 

синдикат јавне здравствене установе Појединачним колективним уговором заједнички 

утврђују висину процента увећања основне плате из става 1. тачка 4. овог члана (члана 

16. став 1. тач. 3. и 4, став 3. и став 5); да послодавац раднику може увећати плату по 

основу посебних резултата рада до 20% у мјесецу у којем је те резултате остварио (члан 

16а) и да у случају повреде права радника, прије тражења заштите код надлежног суда, 

радник и послодавац радни спор могу ријешити споразумом или мирним рјешавањем 

спорова (члан 21. став 2). Оспореним члановима 23. до 31. Посебног колективног 

уговора, прописано је да се овим колективним уговором уређује покретање, вођење, 

застарјелост дисциплинског поступка за утврђивање дисциплинске одговорности због 

повреде радних обавеза и друга питања од значаја за заштиту радне дисциплине, као и 

питање материјалне одговорности радника, и, у оквиру тога, да поступак за утврђивање 

одговорности за теже повреде радних обавеза и дужности спроводи дисциплинска 

комисија. Такође, оспореним чланом 35. тач. 2. и 3. Посебног колективног уговора 

прописано је да послодавац обезбјеђује репрезентативном синдикату следеће услове за 

његово дјеловање: накнаду плате у висини од 15% предсједнику репрезентативног 
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синдиката код послодавца до 100 радника, односно за сваких наредних 100 радника још 

по 2,5% на основну плату (тачка 2) и накнаду од 25% на основну плату за 

професионално обављање функције предсједника репрезентативног синдиката гдје је 

број запослених преко 500 радника, о чему се закључује посебан уговор (тачка 3). 

 

У току поступка, не образлажући разлоге свог поступања, предлагач је 

обавијестио Суд да повлачи приједлог за оцјењивање уставности и законитости 

оспореног акта. 

  

Имајући у виду наведено Суд је, на основу члана 57. тачка б) Закона о Уставном 

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

обуставио поступак за оцјену уставности и законитости предметног акта цијенећи да 

нема основа да по сопственој иницијативи настави поступак.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења. 

 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

 

 

 

Број: У-80/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

29. август 2018. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 
 

 

 

Када подносилац приједлога за оцјењивање уставности и законитости 

нормативног акта у току поступка повуче свој приједлог, Уставни суд ће 

обуставити поступак за оцјењивање уставности и законитости истог акта јер 

нема основа да по сопственој иницијативи настави поступак. 
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Одлука 

Број: У-83/17 oд 29. августа 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 84/18 

 

 
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. августа 2018. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова 

ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Републичка управа за инспекцијске послове ‒ Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције, Одјељење Добој дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о  

усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу 

("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17). Из садржине иницијативе произлази 

да је републички урбанистичко-грађевински инпектор приликом ванредне инспекцијске 

контроле у предмету садржаја и поступка доношења оспорене одлуке, коју је 

Скупштина Општине Теслић донијела на сједници одржаној 2. марта 2017. године, 

утврдио да у архивираном документационом основу носиоца припреме плана недостају 

докази из којих би се, прије свега, утврдило да ли је  позив заинтересованим лицима да 

доставе приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења објављен у дневном листу 

"Прес" и ТВ "Канал 3" Прњавор, али исто тако и да ли је акт број: 03-363-166/15 од 9. 

децембра 2015. године достављен правним лицима и органима  од којих се, сагласно 

члану 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 40/13 и 106/15), прибављају мишљења. Такође, из садржине наведене 

иницијативе произлази да даваоцу иницијативе приликом поменуте контроле није 

предочен ни доказ из којег би се утврдило да је Скупштина Општине Теслић, на 

приједлог носиоца припреме Плана, донијела Рјешење о именовању Савјета плана, као  

ни доказ  о објављивању јавног позива за јавну расправу у дневном листу "ЕуроБлиц". 

Уз то, како то произлази из иницијативе,  нема ни доказа о томе да ли је, прије 

утврђивања приједлога оспореног планског рјешења, носилац израде размотрио 

примједбе, приједлоге и мишљења  и о њима заузео и образложио свој став и тај став у 

писаној форми доставио носиоцу припреме и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. Осим наведеног, у иницијативи се указује да 

Закључак број: 04-363-116/15 од 9. децембра 2015. године, којим су одређени  органи и 

правна лица од којих ће се  у току израде измјене дијела Регулационог плана блокова 

ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу  прибавити мишљење на приједлог планских рјешења, није 

усклађен са чланом 42. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, зато што није 

одређено правно лице у чијем је дјелокругу сеизмолошка дјелатност. Уз то, давалац 
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иницијативе наводи да избор носиоца израде плана није извршен у складу са 

прописима о јавним набавкама, да позивање на стручну расправу  о преднацрту Плана 

није извршено седам дана прије одржавања расправе као и да  позиви нису уручени 

свим члановима Савјета. Давалац иницијативе, такође, указује и на друге 

неправилности које су учињене у поступку доношења оспореног акта те предлаже да 

Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15), којима 

је прописан поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења, те 

Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења 

("Службени гласник Републике Српске" број 69/13).    

 

         Доносилац оспореног акта, у одговору и његовој допуни, наводи да је Одлуку о 

усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу 

("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) донијела Скупштина Општине Теслић 

на сједници одржаној 2. марта 2017. године и то у оквиру овлашћења општине 

утврђеног Законом о уређењу простора и грађењу. Оспоравајући наводе из иницијативе 

доносилац оспореног  акта наглашава да је овај поступак проведен у сагласности са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, којима је прописан поступак 

припреме, израде и доношење документа просторног уређења. Такође, у одговору су 

оспорени наводи даваоца иницијативе да Далибор Кнежевић, члан Савјета, није  био 

присутан на стручној расправи одржаној 15. фебруара 2016. године, те јавној расправи 

одржаној 16. фебруара 2017. године, а као доказ за наведено предложен је увид у 

списак учесника стручне односно јавне расправе. Уз то, доносилац акта изјаснио се и о 

другим примједбама које је навео давалац иницијативе, те предложио да се  наведена 

иницијатива не прихвати.  

 

Одлуку о усвајању измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у 

Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17) донијела је Скупштина 

Општине Теслић на основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 40/13 и 106/15) и чланова 15. и 34.  Статута Општине 

Теслић ("Службени гласник Општине Теслић" број 11/14 ‒ пречишћени текст). Овом 

одлуком, коју је донијела Скупштина Општине Теслић на сједници одржаној 2. марта 

2017. године,  усваја се измјена дијела Регулациони плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у 

Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" бр. 8/10 и 5/12), која измјена се врши на 

једном локалитету чија укупна површина обухвата износи око 1,4 ха, у оквиру граница 

простора означених у графичком дијелу Плана, који је саставни дио ове одлуке (тачка 

I), да се Елаборат Плана састоји од опште документације, текстуалног дијела и 

графичког дијела  и да је саставни ове одлуке (тач. II и III), да је приједлог измјене 

дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу урадио "Атриј" д.о.о Добој 

(тачка IV), да је овај план проведбени документ на основу којег ће се вршити 

привођење земљишта утврђеној намјени, у смислу члана 15. Закона о уређењу простора 

и грађењу (тачка V), да се о провођењу ове одлуке и о реализацији Плана стара 

општински орган управе надлежан за просторно планирање (тачка VI), те да ова одлука 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Теслић" (тачка VII). 

 

У поступку разматрања оспорене Одлуке о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу Суд је, прије свега,  имао у виду да 

је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да 

општина преко својих органа у складу са законом доноси програм развоја, 
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урбанистички план, те уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског 

земљишта.  

 

Суд је, такође, имао у виду да је иста надлежност општине/града утврђена и 

Законом  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16)  

којим је, између осталог, прописано да је усвајање стратешких и спроведбених 

докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе, те уређење и 

обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора самостална 

надлежност јединице локалне самоуправе (члана 18. тачка 1. подтачке 2. и 4), да 

јединица локалне самоуправе у области просторног планирања и грађења, између 

осталог, усваја документа просторног уређења и обезбјеђује њихово спровођење, прати 

стање уређења простора и насеља, те обезбјеђује коришћење грађевинског земљишта 

(члана  19. тач. 1, 2. и 4. ), да скупштина доноси одлуке и друга општа акта и даје 

њихово аутентично тумачење, као и  стратешке докуметне просторног уређења за 

подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 2. и 6).  

 

Осим наведеног, Суд је имао у виду Закон о уређењу простора и грађењу 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), којим је прописан 

поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења (чл. 38. до 52). 

С тим у вези Суд је, прије свега,  имао у виду члан 52. став 3. овог закона, којим је 

прописано да се ревизија, односно измјена или допуна документа просторног уређења 

врши на начин и по поступку за доношење овог документа. Тако је чланом 40. овог 

закона прописано да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни 

документа просторног уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи 

врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни 

приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који 

се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, 

измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној 

расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну 

документа, носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа 

просторног уређења и друге елементе зависно од специфичности подручја за које се 

документ доноси, као и да се одлука о приступању изради односно измјени или допуни 

документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне 

самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 41. став 2. Закона да је носилац припреме за израду 

документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе 

орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација 

коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона. Према члану 42. 

Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу израде 

документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно 

наведена у т. а) до з), затим да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у 

најмање два средства јавног информисања, објави позив заинтересованим лицима, која 

су власници непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 дана доставе 

своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, 

односно објекту у њиховом власништву, те да прибави мишљење органа и правних 

лица надлежних за водопривреду, енергетику, телекомуникације, саобраћај, заштиту 

културно-историјског и природног насљеђа, противпожарну заштиту, управљање 

комуналним отпадом, заштиту животне средине, пољопривредно земљиште и 

сеизмолошку дјелатност. Поред тога, чланом 43. став 1. Закона прописано је да 

надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради 

укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и 
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усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, док је 

чланом 44. став 1. прописано да се израда документа просторног уређења повјерава 

правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова. Према члану 

46. Закона, прије утврђивања нацрта, носилац припреме разматра преднацрт на 

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

позивају овлашћени стручни представници органа и правни лица из члана 42. став 3. 

овог закона (став 1), а позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе 

носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација, доставља се 

субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из 

преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (ст. 2. и 3), а према члану 

47. Закона, надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт 

документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни 

увид (став 1), да се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и 

траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења (став 2), да се о мјесту, 

времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид 

јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ 

просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства 

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

прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта докуметна 

просторног уређења на јавни увид (став 3). Уз то, чланом 48. Закона прописано је да је 

носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења 

достављене током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима 

заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и 

лицима која су доставила примједбе, приједлоге и мишљења (став 1), да се приједлог 

документа утврђује на основу нацрта који је објављен и става према примједбама, 

приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се у приједлогу документа не могу 

мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана 

примједба, приједлог и мишљење (став 3), да се став носиоца израде о примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају 

представници носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. 

став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), а ако јавној расправи из става 4. 

овог члана не присуствују овлашћени стручни представници органа и правних лица из 

члана 42. став 3. овог закона, сматра се да су прихватили приједлог документа. Према 

члану 49. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу 

прихваћених приједлога, примједби и мишљења достављених у току јавног увида 

значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме дужан је да поново 

организује јавни увид (став 1), да значајне разлике из става 1. овог члана 

подразумијевају нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно 

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

граница грађевинског земљишта или када промјена изазива промјену власничких 

односа (став 2), као и да се нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном 

јавном увиду, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, могу подносити нови приједлози, 

примједбе и мишљења само на дијелове документа који су измијењени након првог 

јавног увида (став 5). По одржаној јавној расправи носилац припреме утврђује 

приједлог документа у складу са закључцима са расправе (члан 50. став 1). 

 

Из прибављене документације Суд је утврдио  да је Скупштина Општине 

Теслић, на сједници одржаној 30. новембра 2015. године, донијела Одлуку о 

приступању изради измјене дијела Регулационог плана  блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу 

("Службени гласник Општине Теслић" број 8/15). Овом одлуком, која је донесена са 
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позивом на члан 40. став 1. и члан 41. став 4.  Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те члан 30. став 1. ал. 5. и 7. Закона 

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

118/05 и 98/13), одлучено је да се приступи изради измјене дијела Регулационог плана  

блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу (тачка I), одређена површина обухвата измјене Плана, 

плански период, носилац припреме израде овог плана, смјернице за израду, те утврђена 

обавеза носиоца израде плана да омогући учешће у поступку заинтересованим лицима, 

као и обавеза излагања овог докуметна на јавни увид (тач. II до VI). Након тога се 

Одјељење за просторно уређење Општине Теслић, као носилац припреме плана, 

позивом број: 04-363-116/15 од 7. децембра 2015. године,  обратило власницима 

некретнина и корисницима простора у границама обухвата Плана да у року од 15 дана 

од дана објављивања огласа доставе,  у писаној форми, своје приједлоге и сугестије за 

одређена планска рјешења на земљишту и објектима у њиховом власништву. Овај 

позив објављен је у дневном листу „Прес“ дана 9. децембра 2015. године и на ТВ 

"Канал 3" Прњавор, 5 (пет) пута у периоду од 9. децембра 2015. године до 24. децембра 

2015. године. Надаље, Одјељење за просторно уређење Општине Теслић је, као носилац 

припреме плана, Закључком број: 04-363-116/15 од 8. децембра 2015. године, одредило 

органе и правна лица од којих је, у току израде измјене дијела Регулационог плана 

блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу, потребно прибавити мишљење на приједлог планских 

рјешења, те исте позвало да доставе своје приједлоге и сугестије за планска рјешења. 

Рјешењем број: 01-111-121/15 од 29. децембра 2015. године, које је објављено у 

"Службеном гласнику Општине Теслић" број 9/15,  Скупштина Општине Теслић је, на 

приједлог начелника Општине Теслић, именовала Савјет плана за праћење израде 

измјене дијела Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ  4 у Теслићу. Након тога је, 

према достављеној документацији, Одјељење за просторно уређење Општине Теслић 

одржало 15. фебруара 2016. године стручну расправу о преднацрту измјене дијела 

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу, и о наведеном сачинило Записник 

број: 04-363 од 15. фебруара 2016. године, чији је саставни дио списак учесника 

наведене расправе. Након одржане стручне расправе о преднацрту Плана Одјељење за 

просторно уређење Општине Теслић, као носилац припреме, донијело је Закључак број: 

04-363-116/15 од 25. новембра 2016. године,  којим утврђује нацрт измјене и допуне 

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу и исти упућује Скупштини 

Општине Теслић  на усвајање. У даљем току поступка, према достављеној 

документацији, Скупштина Општине Теслић је, на сједници одржаној 8. децембра 2016. 

године, донијела Одлуку о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана 

блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу ("Службени гласник Општине Теслић" број 12/16), са 

позивом на  члан 47. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15). Овом Одлуком утврђен је нацрт измјене дијела 

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4, у Теслићу ("Службени гласник Општине 

Теслић" бр. 8/10 и 5/12) (тачка I),  одређено вријеме и мјесто излагања Нацрта на јавни 

увид (тачка IV), утврђена обавеза Одјељења за просторно уређење Општине Теслић, 

као носиоца припреме Плана, да обавијести јавност и власнике непокретности о мјесту, 

времену и начину излагања Нацрта на јавни увид, те да по завршетку јавног увида 

организује стручну расправу о ставовима носиоца израде Плана о примједбама, 

приједлозима и мишљењима који су изнесени током јавне расправе на Нацрт (тачка V). 

Након тога је, према прибављеној документацији, Одјељење за просторно уређење 

Општине Теслић обавијестило јавност општине Теслић и власнике непокретности у 

обухвату Плана да се нацрт Плана излаже на јавни увид у периоду од 21. децембра 

2016. године до 21. јануара 2017. године, мјесту гдје ће План бити изложен, као и да 

примједбе, приједлоге и мишљења на планска рјешења могу ставити најкасније до 29. 
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јануара 2017. године. Овај оглас је, према достављеној документацији, објављен у 

дневном листу "ЕуроБлиц" Бања Лука 12. децембра 2016. године и 4. јануара 2017. 

године, те ТВ "Канал 3" Прњавор 17. јануара  2017. године и  8. фебруара  2017. године.  

Јавна  расправа о нацрту Плана заказана је за 16. фебруар 2016. године, о чему су 

представници носиоца припреме Плана, носиоца израде Плана, те органи и 

организације ‒ учесници у току израде Плана, чланови Савјета, власници 

непокретности у обухвату Плана и друга заинтересована лица обавијештени позивом 

број: 04-363-116/15 од 9. фебруара 2017. године. Поред наведеног, из достављене 

документације утврдили смо да  јавна расправа о нацрту измјене дијела Регулационог 

плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу одржана 16. фебруара 2017. године, о чему је 

Одјељење за просторно уређење Општине Теслић сачинило записник број: 04-363-

116/15, након чега је Одјељење за просторно уређење Општине Теслић Закључком број: 

04-363-116/15 од 27. фебруара 2017. године утврдило приједлог измјене и допуне 

Регулационог плана  блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу. Одлука о усвајању измјене дијела 

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу донесена је на сједници Скупштине 

Општине Теслић одржаној 2. марта 2017. године. 

 

Имајући у виду садржај иницијативе, те достављену документацију Суд је 

утврдио  да доносилац акта у поступку доношења оспорене одлуке није поступао 

сагласно  одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), којима је прописан поступак припреме, 

израде и доношења докумената просторног уређења. Ово зато што је законом прописан 

начин припреме и доношења, између осталог, и регулационих планова, који је обавезан 

и код усвајања њихових измјена и допуна, строго формалан поступак и који, као такав  

подразумијева да је орган надлежан за доношење планова обавезан да поступа сагласно 

законом прописаном поступку, дакле  да није овлашћен да поступа мимо прописане 

процедуре.  

 

У конкретном случају Суд је, прије свега,  утврдио да поступак доношења 

оспореног документа просторног уређења није у сагласности са чланом 42. став 3. 

Закона о уређењу простора и грађењу, будући да носилац припреме није Закључком, 

број: 04.363.116/15 од 9. децембра 2015. године, којим су одређени органи и правна 

лица од којих ће се у току израде плана прибавити мишљење на планска рјешења, 

обухватио све органе и правна лица од којих се, сагласно наведеној законској одредби,  

обавезно мора прибавити мишљење, односно није одредио правно лице у чијем је 

дјелокругу сеизмолошка дјелатност. Поред тога, по оцјени Суда, поступак доношења 

оспореног документа просторног уређења није у сагласности ни са чланом 43. став 1. 

Закона с обзиром на то да је Скупштина Општине Теслић донијела Рјешење о 

именовању Савјета на приједлог начелника општине, а не на приједлог носиоца 

припреме. Такође, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у 

сагласности ни са чланом 46. ст. 1. и 2. Закона будући да позиви за стручну расправу о 

Преднацрту овог документа члановима Савјета, као и носиоцу израде плана, те 

субјектима предвиђеним чланом 42. став 3. Закона  нису достављени најкасније седам 

дана прије расправе. Наиме, како из достављене документације произлази, стручна 

расправа о Преднацрту овог документа је заказана за 15. фебруар 2016. године, а позив 

за ову расправу је носиоцу израде плана "Атриј" д.о.о Добој достављен 10. фебруара 

2016. године, када је достављен и МУП-у РС, Јединици за кординацију - Одјељењу за 

експлозивне материје и послове заштите од пожара, Одјељењу за стамбено-комуналне 

послове Општине Теслић, Јавном предузећу комуналних дјелатности "Рад" а.д. Теслић, 

Телекомуникације РС АД Бања Лука ИЈ Добој, Комуналном предузећу "Комуналац" 



227 

 

а.д. Теслић, ЗП "Електро-Добој" а.д. Добој ‒ Радна јединица Теслић, те члану Савјета 

Љубиславки Вукојевић, док је члану Савјета Жељку Перишићу и Љубинку Тешићу 

достављен 11. фебруара 2016. године, односно 13. фебруара 2016. године. Што се тиче 

осталих чланова Савјета ‒ Зорана Васића и Далибора Кнежевића ‒ у достављеној 

документацији нема доказа да су им позиви за стручну расправу достављени, с тим да 

је Далибор Кнежевић дописом од 25. јула 2017. године обавијестио Одјељење за 

просторно уређење Општине Теслић да је примио писмени позив за стручну расправу 

која је одржана 15. фебруара 2015. године, те јавну расправу која је одржана 16. 

фебруара 2017. године, али без навођења датума када су му наведени позиви уручени. 

Осим наведеног, Суд је оцијенио да поступак доношења оспореног плана није у 

сагласности ни са чланом 48. став 1. Закона, с обзиром на то да  доносилац одлуке није 

доставио доказ да је носилац израде размотрио све примједбе, приједлоге и мишљења 

који су достављени током јавног увида, те да је, прије утврђивања приједлога 

оспореног планског рјешења, о њима заузео и образложио свој став и тај став у писаној 

форми доставио како носиоцу припреме тако и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења, као ни са чланом 48. став 6. овог закона, будући да 

није достављен  доказ да је носилац припреме објавио јавни позив за јавну расправу у 

најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике три дана 

прије и на дан одржавања расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица.  

Будући да давалац иницијативе у овом уставно-судском поступку указује на поменуте 

незаконитости оспореног Плана, а да доносилац акта није пружио одговарајуће доказе, 

Суд је оцијенио да оспорена одлука није у сагласности са законом, а чињеница да 

оспорена одлука није у сагласности са законом чини је неуставном и са становишта 

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

саглсности са законом.  

 

Уставни суд, сагласно члану 115. Устава Републике Српске, није надлежан да 

оцјењује сагласност оспорене одлуке са Правилником о начину израде, садржају и 

формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске" 

број 69/13). 

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

став 5. Закона о Уставном судуд Републике Српске ("Службени гласник Републике 

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

покретању поступка.  

 

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

 

Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман  и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

 

 

Број: У-83/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

29. август 2018. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 



228 

 

 

 У случају када поступак усвајања оспореног подзаконског документа планске 

регулативе није проведен у сагласности са императивним нормама релевантног 

Закона, долази до повреде уставног начела законитости којим је одређено да 

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

Број: У-108/17 oд 29. августа 2018. године 

Рјешење није објављено у "Службеном гласнику Републике Српске" 
       

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

члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. 

августа 2018. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 9. 

став 2. Правилника о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/16 и 31/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Стефан Мачкић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 9. 

став 2. Правилника о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 

("Службени гласник Републике Српске" број 100/16), који је донио министар 

финансија. У иницијативи се наводи да оспорена одредба предметног правилника није 

у сагласности са чланом 10. став 1. Закона о порезу на непокретности ("Службени 

гласник Републике Српске" број 91/16), те чланом 60. став 1. и чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске. Наиме, како се истиче у иницијативи, незаконитост оспорене 

норме Правилника се састоји у томе што је у једначини из члана 9. став 2. овог акта 

неправилно предочен вербални опис обрачуна умањења пореске основице. Давалац 

иницијативе указује на то да је у овој једначини занемарено математичко правило 

редослиједа рачунских операција, по којем множење претходи сабирању, односно да је 

неправилно изостављена угласта заграда, што доводи до погрешног резултата. На овај 

начин је, како се даље наводи, нарушено право пореских обвезника на умањење 

пореске основице у обиму који је предвиђен чланом 10. став 1. Закона о порезу на 

непокретности. Поред тога, по мишљењу иницијатора, оспореним прописивањем се 

онемогућава физичким и правним лицима да у складу са законом остварују својинска 

права на непокретностима, како је то гарантовано чланом 60. став 1. Устава. 

 

У одговору на иницијативу који је доставило Министарство финансија наводи се 

да је оспореним чланом 9. став 2. Правилника о пореском рачуну и начину плаћања 

пореза на непокретности прописан образац, односно једначина на основу које се 

израчунава износ умањења пореске основице пореза на непокретности, како је то 

предвиђено чланом 10. став 1. Закона о порезу на непокретности. Истиче се да је 

омашком овог министараства у овој једначини изостављена једна заграда, из којег 

разлога једначина није била у складу са одредбом члана 9. став 1. Правилника, те је 

недостатак ове заграде, примјеном математичког правила о редослиједу рачунских 

операција, доводио до погрешног резултата. Стога је ово министарство, одмах по 

сазнању о постојању наведене грешке, покренуло поступак исправке, која је објављена 

у "Службеном гласнику Републике Српске" број 31/18 од 16. априла 2018. године. У 

одговору се посебно наглашава да рачунарски програм у Пореској управи, помоћу којег 
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се рачуна умањење пореске основице, садржи исправан образац из одредбе члана 9. 

став 2. раније важећег Правилника о пореском рачуну и начину плаћања пореза на 

непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 29/09), који се и даље 

користи приликом израчунавања умањења пореске основице, тако да у пракси ниједан 

пут није дошло до погрешног обрачуна, нити до ускраћивања права пореских 

обвезника. Слиједом наведеног, доносилац оспореног правилника сматра да су 

испуњени услови да се обустави поступак за оцјењивање уставности и законитости 

овог акта, јер је оспорена норма члана 9. став 2. усаглашена са Законом о порезу на 

непокретности.   

 

Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/16 и 31/18) донио је министар 

финансија на основу члана 10. став 5. Закона о порезу на непокретности (Службени 

гласник Републике Српске" број 91/15) 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, 

15/16 и  57/16). Оспореним чланом 9. став 2. овог правилника прописано је да се износ 

за умањење пореске основице описан у ставу 1. овог члана утврђује на основу сљедећег 

обрасца: 

 

УПО= (ПТВН: Пм² ) · 50+10 · (БЧД - 1) 

УПО - умањење пореске основице 

ПТВН - процијењена тржишна вриједност непокретности 

Пм  - површина у квадратним метрима 

БЧД - број чланова домаћинства           

 

Разматрајући наводе иницијативе и одговора на иницијативу, Суд је имао у виду 

да су чланом 10. став 1. Закона о порезу на непокретности ("Службени гласник 

Републике Српске" број 91/15) прописани критеријуми за умањење пореске основице за 

порез на непокретности, тако што је одређено да порески обвезник пореза на 

непокретности има право на умањење пореске основице утврђене у складу са овим 

законом, за вриједност до 50м² за обвезника и по 10 м² за сваког члана његовог 

домаћинства од процијењене вриједности непокретности која је њихово пребивалиште. 

Поред тога, ставом 5. истог члана дато је овлашћење министру финансија да донесе 

правилник којим се прописује порески рачун и начин плаћања пореза на 

непокретности, поступак и услови остваривања права на умањење пореске основице из 

става 1. овог члана.  

 

Надаље, у конкретном случају Суд је узео у обзир да је чланом 9. став 1. 

оспореног правилника прописано да Пореска управа утврђује износ за који се умањује 

пореска основица у складу са чланом 10. став 1. Закона о порезу на непокретности, тако 

да се процијењена тржишна вриједност непокретности подијели са површином у 

квадратним метрима и тако добијени износ помножи са износом који се добије када се 

броју 50 дода број 10 помножен са бројем чланова домаћинства умањен за један. 

Оспореним ставом 2. овог члана прописан је образац, односно једначина на основу које 

се утврђује износ умањења пореске основице описан у ставу 1. истог члана.  

 

Суд је такође констатовао да је у "Службеном гласнику Републике Српске" број 

31/18 од 16. априла 2018. године објављена Исправка Правилника о пореском рачуну и 

начину плаћања пореза на непокретности ("Службени гласник Републике Српске" број 
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100/16), у којој је наведено да је грешком Министарства финансија у обрасцу из члана 

9. став 2. изостављена једна заграда, из којег разлога овај образац, односно једначина, 

није у складу са текстуалним дијелом Закона о порезу на непокретности и овог 

правилника. Стога је овом исправком у одредби члана 9. став 2. предметног правилника 

једначина коригована на начин да гласи:  

 

УПО = (ПТВН: Пм² ) · [50 + 10 · (БЧД - 1)] 

Имајући у виду наведено, односно да је оспорена норма предметног правилника 

путем исправке усклађена са релевантном одредбом Закона о порезу на непокретности, 

Суд је, примјеном члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, 

одлучио да обустави поступак, цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку 

због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.    

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

 

 

Број: У-108/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

29. август 2018. године                                                                        УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 
Уставни суд ће обуставити поступак у случају када је оспорена норма 

подзаконског акта путем исправке усклађена са релевантном одредбом Закона, 

цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку због тога што нису 

отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости. 
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Рјешење 

Број: У-73/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. 

септембра 2018. године, д о н и о ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 2. тачка а) став 2. Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града 

Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 

22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 и 9/18).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Средоје Ђаковић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 2. 

тачка а) Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број 3/07), у дијелу којим је прописана забрана саобраћања 

моторним возилима на локацији Бањ брдо у Бањалуци. У иницијативи се наводи да је 

оспорено прописивање у супротности са чланом 11. Закона о споровођењу одлука 

Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. 

Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 9/02, 70/06 и 64/08), што га чини супротним начелу законитости 

из члана 108. став 2. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав). Давалац 

иницијативе сматра да је забраном саобраћаја моторним возилима у оба смјера на Путу 

Бањалучког одреда – од рампе до Бањ брда, а која забрана подразумијева и комплекс 

Споменика палим Крајишницима, онемогућена презентација овог споменика свим 

заинтересованим грађанима.  

 

У одговору који је на наводе из иницијативе доставио градоначелник Града Бања 

Лука, поред осталог, наводи се да из Закона о основама безбједности саобраћаја на 

путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 6/06, 

75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) произлази овлашћење органима локалне 

самоуправе и локалне управе у градовима за доношење прописа и предузимање других 

мјера за досљедно спровођење овог закона, због чега ја Скупштина Града Бања Лука 

усвојила Одлуку о безбједности саобраћаја на подручју Града Бања Лука („Службени 

гласник Града Бања Лука“ број 20/17), на основу које је градоначелник донио Наредбу 

о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке. Истичу да је оспорена одредба 

Наредбе сагласна члану 11. Закона о споровођењу одлука Комисије за заштиту 

националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног 

споразума за мир у Босни и Херцеговини, као и да се забраном саобраћаја на 

предметној локацији проводе мјере заштите подручја националног споменика. Такође, 

оспореном одредбом су од опште забране саобраћања моторних возила на овој 

локацији изузета возила којима се врши организован превоз туриста, чиме је омогућена 

презентација овог споменика. С обзиром на изложено предлаже се да Суд одбије 

иницијативу.  
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Наредбу о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 

28/17, 33/17 и 9/18) донио је градоначелник Града Бања Лука на основу Одлуке о 

безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалуке („Службени гласник града Бања 

Лука“ број 13/91, 12/92, 1/93, 3/93, 2/94 и „Службени гласник града Бања Лука“, бр. 

2/00, 10/01, 11/03, 4/04, 11/04 и 19/06) и члана 69. Статута Града Бањалука („Службени 

гласник града Бања Лука“ број 25/05). Измјене и допуне оспореног акта донесене су на 

основу члана 69. Статута Града Бањалука и Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 21/09, 23/09 и 

19/15), односно Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалуке 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 20/17). Суд је имао у виду да је Наредбом о 

измјенама и допунама Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке 

(„Службени гласник Града Бања Лука“ број 9/18), мјењана оспорена одредба члана 2. 

тачка а) став 2. Наредбе, којом је сада прописано да се забрањује саобраћај свим 

возилима у оба смјера на Путу Бањалучког одреда од рампе до Бањ брда – осим за 

возила станара, власника земљишта, службених и возила запослених у објектима на 

Бањ брду, возила Туристичке организације Града Бањалука, возила којима се врши 

организован превоз туриста на Бањ брдо и возила чији власници имају резервацију 

смјештаја у хотелским објектима на Бањ брду, а која имају писмено одобрење издато од 

Туристичке организације Града Бањалука.  

Разматрајући иницијативу Суд је имао у виду да општина преко својих органа у 

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

извршавање је повјерено општини, обезбеђује извршавање прописа и општих аката 

општине, као и да се систем локалне управе уређује законом, те да се законом може 

повјерити вршење послова локалне управе у граду (члан 102. став 1. тачка 6. и ст. 2. и 3. 

Устава). Чланом 108. Устава утврђено је да закони, статути, други прописи и општи 

акти морају бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.  

 

Такође, Суд је имао у виду да је Законом о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/11) прописано: да су 

за стање безбједности саобраћаја, поред других, одговорни органи јединица локалне 

самоуправе, те да су јединице локалне самоуправе на свом подручју надлежне за 

организовање и регулисање саобраћаја, као и контролу стања и одржавања путева 

којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута тако да се осигура 

безбједно и несметано одвијање саобраћаја и да су јединице локалне самоуправе дужне 

да у складу са одредбама закона донесу прописе о безбједности саобраћаја на путевима 

на подручју јединице локалне самоуправе (члан 2. ст. 1. и 3), да републички органи 

управе, надлежни органи јединица локалне самоуправе или овлашћене институције 

могу да ограниче или забране саобраћај на путевима под условима прописаним 

законом, а у сврху спречавања или отклањања опасности за учеснике у саобраћају, 

спречавања или отклањања оштећења пута или извођења радова на путу (члан 6). 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир релевантне одредбе Закона о спровођењу одлука 

Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. 

Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 70/06 и 64/08). Овим законом је прописано да „национални 

споменик“ представља добро које је Комисија за заштиту националних споменика 

прогласила националним спомеником Босне и Херцеговине у складу са чл. V и VI 

Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те добра која су 
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уписана на „Привремену листу националних споменика“ која се налази у прилогу, све 

до доношења коначне одлуке Комисије у вези са њиховим статусом, а за шта не постоји 

временско ограничење, те без обзира на то да ли је за дотично добро поднесен захтјев 

(члан 2. став 1); да Република Српска, кроз своје надлежне органе, улаже све напоре да 

предузме одговарајуће правне, научне, техничке, административне и финансијске мјере 

неопходне за заштиту, конзервацију, презентацију и рехабилитацију проглашених 

националних споменика, и суздржава се од намјерног предузимања било којих мјера 

које могу оштетити такво добро, док Министарство узима у обзир све релевантне 

налазе, образложења и одлуке које Комисија издаје у складу са чланом V (4) Анекса 8. 

(члан 11). 

Такође, Суд је констатовао да је Одлуком број: 04.1-2.3-53/13-21 („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“ број 95/13) коју је, 2. септембра 2013. године, донијела 

Комисија за очување националних споменика, прописано да се градитељска цјелина – 

Споменик на Шехитлуцима (Комплекс споменика палим Крајишницима на 

Шехитлуцима – Бањ брду) у Бањој Луци, проглашава националним спомеником Босне 

и Херцеговине (тачка I). 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе Суд је утврдио да је 

доносилац оспорене наредбе поступао у оквиру својих законских овлашћења када је 

забраном саобраћаја свим возилима на предметној локацији уредио начин приступа, 

односно кретања грађана на локалитету Бањ брда на начин који сматра цјелисходним. 

У складу са чланом 115. Устава није у надлежности Суда да цијени оправданост овакве 

процјене. 

 

Суд је оцијенио да наводи даваоца иницијативе да оспорено прописивање није у 

сагласности са чланом 11. Закона о спровођењу одлука Комисије за заштиту 

националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног 

споразума за мир у Босни и Херцеговини нису основани с обзиром на то да предметном 

законском одредбом није прецизиран начин презентације проглашених националних 

споменика, већ је законодавац надлежном органу оставио могућност процјене када је 

ријеч о одабиру и примјени конкретних мјера у сваком поједином случају. Стога, према 

оцјени Суда, нису основани наводи даваоца иницијативе према којима само могућност 

приступа и моторним возилима Комплексу споменика палим Крајишницима на Бањ 

брду обезбјеђује гаранцију његове презентације у смислу члана 11. овог закона.   

  

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

Број: У-73/17                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

26. септембар 2018. године                                                                    УСТАВНОГ СУДА 

           

                                                                   Мр Џерард Селман 
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Уставни суд због ненадлежности није прихватио иницијативу за 

оцјењивање уставности и законитости јер је доносилац оспораваног акта, којим је 

забрањен саобраћај свим возилима и уређен начин приступа одређеној локацији, 

поступао у оквиру својих законских овлашћења на начин који је сматрао 

цјелисходним. 
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Одлука 

Број: У-77/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тач. а) и б) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н и о   ј е 

О Д Л У К У 

Утврђује се да члан 19. алинеја 5, у дијелу који гласи „...и Статутарне 

комисије...“, члан 19. алинеја 11, члан 20. став 2. алинеја 6, у дијелу који гласи „... и 

усваја завршни рачун...“, и члан 67. Статута Савеза синдиката Републике Српске 

број: 05-782/09 од 2. јула 2009. године нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске и Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске” 52/01 и 42/05). 

 

Утврђује се да Измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике 

Српске број: 05-655-1/18 од 11. маја 2018. године  нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске” 52/01 и 42/05). 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чл. 

15, 16, 17, 19. алинеја 5. у дијелу који гласи „у току мандата бира предсједника, 

потпредсједнике, чланове Надзорног одбора...“, члана 20. став 1. у дијелу који гласи 

„Предсједништво Савеза синдиката је орган којег верификује Генерално вијеће,...“, 

те члана 20. став 2. алинеја 6. у дијелу који гласи „доноси финансијски план...“ 

Статута Савеза синдиката Републике Српске број: 05-782/09 од 2. јула 2009. 

године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Синдикат управе Републике Српске дао је Уставном суду Републике Српске (у 

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

законитости чл. 15, 16, 17, 19. ал. 5. и 11. (у иницијативи погрешно означене као тачке 

5. и 11), те члана 20. став 1. и став 2. алинеја 6. и члана 67. Статута Савеза синдиката 

Републике Српске број: 05-782/09 од 2. јула 2009. године (у даљем тексту: Статут). 

Наводећи да члан 15. Статута није у сагласности са чланом 15. Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 51/01 и 

42/05) и чланом 5. Устава, давалац иницијативе образлаже да члан 15. Статута 

омогућује да нове органе Савеза синдиката бирају делегати претходног сазива, којима 

није престао мандат, што није у сагласности са начелом према коме се уређење 

Републике темељи на парламентарној демократији, подјели власти и слободним 

изборима. Такође, давалац иницијативе сматра да члан 16. и 17. Статута нису у складу 

са чланом 16. Закона. У образложењу се наводи да оспорени акт није донио надлежан 

орган, с обзиром на то да Конгрес није скупштина у смислу члана 16. Закона. Давалац 

иницијативе истиче незаконитост члана 17. Статута, сматрајући да је њиме извршено 

дерогирање овлашћења скупштинског органа, тј. Генералног вијећа, из члана 18. овог 
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акта. Иницијативим се, надаље, указује на несагласност члана 19. ал. 5. и 11. са чланом 

16. Закона. Истиче се, додатно, да су надлежности Генералног вијећа из члана 19. 

алинеја 5, према коме овај орган бира предсједника, потпредсједнике, чланове 

Надзорног одбора и Статутарне комисије, супротне и надлежностима Конгреса из 

члана 17. Статута. Такође, образлаже се да одредба алинеје 11. члана 19. Статута 

омогућава да Статут мијења орган који га није донио (Генерано вијеће Савеза), те 

утврђује дуалитет надлежности када је ријеч о измјенама оспореног акта. Надаље, 

давалац иницијативе сматра да члан 20. став 1. Статута (у иницијативи погрешно 

означен као цјелокупан члан 20), у дијелу којим уређује да Предсједништво Савеза 

синдиката верификује Генерално вијеће, није сагласан члану 14. Статута. Такође, 

указујући да је чланом 20. став 2. алинеја 6. Статута (у иницијативи погрешно 

назначено као члан 20. став 3. тачка 6) надлежност Скупштине да прегледа и потврђује 

финансијски извјештај о раду пренесена на Предсједништво Савеза синдиката, и то 

овлашћењем да Предсједништво доноси финансијски план и усваја завршни рачун, 

иницијативом се истиче неусаглашеност ове одредбе са чланом 16. Закона. Давалац 

иницијативе сматра да пропуст усклађивања Статута са Законом условљава његову 

неуставност у смислу одредбе члана 108. став 2. Устава. Додатно, у иницијативи се 

наводи да одредба члана 67. Статута којом је одређено његово ступање на снагу даном 

доношења није у складу са чланом 109. Устава.  

 

Давалац иницијативе је накнадно оспорио и Измјене и допуне Статута Савеза 

синдиката број: 05-655-1/18 од 11. маја 2018. године, наводећи да су исте у цијелости 

неуставне јер су донесене на основу Статута који, сагласно члану 109. Устава, није 

важећи правни акт у правном поретку Републике Српске. С обзиром на то да је чланом 

19. Измјена и допуна Статута уређено ступање на снагу овог акта, истим  нису 

отклоњени недостаци у погледу ступања на снагу основног текста Статута. Такође, 

давалац иницијативе сматра да члан 6. Измјена и допуна Статута, којим је мијењан 

члан 15. став 1. овог акта, није у складу са начелима подјеле власти, парламентарне 

демократије и слободе избора, јер омогућава да органе Савеза бирају делегати којима је 

престао мандат. Без додатног образлагања истиче се да члан 7. овог општег акта није у 

складу са Уставом и Законом, као и да члан 9. истог, супротно Уставу и Закону, 

омогућава да орган који није скупштина Савеза врши измјене и допуне Статута. 

Додатно, предлаже се да Суд, у складу са чланом 71. Закона о Уставном суду 

Републике Српске, одреди начин на који ће се отклонити посљедице примјене 

оспорених аката. 

         У одговору на наводе из иницијативе који је Суду доставио Савез синдиката 

Републике Српске истиче се њихова неоснованост, као и неадекватно тумачење 

оспорених одредаба Статута као и одредаба Закона о удружењима и фондацијама 

Републике Српске. У образложењу оваквог става се наводи да је доносилац Статута 

поступао у складу са овлашћењима из члана 15. предметног закона када је на начин као 

оспореним чланом 15. Статута утврдио састав Конгреса као највишег органа Савеза, 

због чега су неосновани наводи даваоца иницијативе да је Статут донио ненадлежан 

орган. У одговору се истиче да нису основани ни наводи према којима је чланом 20. 

став 2. алинеја 6. Статута (у одговору погрешно означен као члан 20. став 3. тачка 6) у 

овлашћења Предсједништва Савеза, супротно члану 16. став 1. тачка 5. Закона, 

пренесана надлежност скупштине да прегледа и потврђује финансијски извјештај о 

раду, јер Предсједништво подноси и усваја овај извјештај, док га искључиво Генерално 

вијеће потврђује. Надаље, доносилац оспореног акта сматра да је био овлашћен да, на 

начин као у члану 67. Статута, уреди његово ступање на снагу, будући да ни Закон о 
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раду, ни Закон о удружењима и фондацијама не предвиђају обавезу објављивања 

Статута нити одређују „датум“ његовог ступања на снагу. У контексту надлежности 

овог суда, истичу да су тврдње даваоца иницијативе о међусобној неусаглашности 

појединих одредаба Статута ирелевантни. Када је ријеч о наводима из иницијативе 

којима се оспорава уставност и законитост измјена и допуна Статута, у одговору Савеза 

синдиката се истиче да Синдикат управе не може бити страна у поступку јер не дјелује 

у оквиру Савеза, као и да је слобода синдикалног организовања гарантована Уставом и 

ратификованим међународним конвенцијама. Понавља се да не постоји законска 

обавеза објављивања Статута, као и да вријеме ступања на снагу овог акта није 

законски регулисано. Такође сматрају да је Генерално вијеће Савеза овлашћено да 

донесе Измјене и допуне Статута јер га је на то овластио Конгрес Савеза синдиката. С 

обзиром на изложено предлаже се да Суд предметну иницијативу одбије као 

неосновану.  

 Статут Савеза синдиката Републике Српске број: 05-782/09 донесен је 2. јула 

2009. године, без назначавања доносиоца, те правног основа за његово доношење. 

Оспореним одредбама Статута прописано је: да Конгрес чине делегати из гранских 

синдиката, чланови Генералног вијећа (Скупштине), Надзорног одбора и Статутарне 

комисије, као и да Конгрес сазива Генерално вијеће по потреби, а обавезно једном у 

четири године, док се одлука о сазивању Конгреса доноси најкасније мјесец дана прије 

његовог одржавања (члан 15), да иницијативу за сазивање ванредног Конгреса може 

дати Генерално вијеће и чланице које окупљају најмање 1/3 чланства, те да су 

синдикати који дају иницијативу за сазивање ванредног конгреса дужни навести 

разлоге за одржавање ванредног Конгреса, а одлука о датој иницијативи доноси се у 

року од 30 дана од дана подношења исте, као и да се, уколико се иницијатива не 

прихвати, ванредни Конгрес мора одржати најкасније у року од два мјесеца од дана 

доношења одлуке, док је Генерално вијеће, ако оцијени да не постоје разлози за 

сазивање ванредног Конгреса, дужно да организује јавну расправу по том питању међу 

чланицама и на основу изражених ставова у јавној расправи донесе коначну одлуку, а 

Одлуку о сазивању ванредног Конгреса, избору делегата и дневном реду доноси 

Генерално вијеће у року од два мјесеца од подношења захтјева (члан 16), да Конгрес 

усваја Извјештај о раду, доноси Програм и Статут, бира и разрјешава предсједника, 

чланове Генералног вијећа, Надзорног одбора и Статутарне комисије, одлучује о 

престанку рада Савеза синдиката и рјешава о иницијативама, молбама и жалбама 

чланова органа синдиката и Савеза (члан 17), да Генерално вијеће Савеза синдиката у 

току мандата бира предсједника, потпредсједнике, чланове Надзорног одбора и 

Статутарне комисије, те усклађује и мијења одредбе овог статута до нивоа 1/3 између 

два Конгреса (члан 19. тач. 5. и 11), док је оспореним дијелом члана 20. став 1. утврђено 

да је Предсједништво Савеза синдиката орган којег верификује Генерално вијеће. 

Оспореним чланом 20. став 2. алинеја 6. прописано је да Предсједништво доноси 

финансијски план и усваја завршни рачун, а чланом 67. да овај статут ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 Оспорене измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске број: 

05-655-1/18 усвојило је, 11. маја 2018. године, Генерално вијеће Савеза синдиката 

Републике Српске на основу члана 19. Статута Савеза синдиката Републике Српске, а у 

вези са чланом 65. овог статута.   

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној демократији и 
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подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), да је зајемчена слобода синдикалног 

организовања и дјеловања (члан 41), да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и комора 

(тачка 6. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), да се 

државна власт у Републици организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 1), да 

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

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

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

ступе на снагу (члан 109. став 1).  

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о удружењима и фондацијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 51/01 и 42/05) (у даљем 

тексту: Закон), који је релевантан за оцјену законитости оспореног статута, прописано: 

да Статут удружења садржи одредбе којима се уређују органи удружења, начин 

њиховог избора и опозива, овлашћења, кворум и правила гласања, укључујући и 

специфична питања о којима се одлучује квалификованом већином, трајање њиховог 

мандата, поступак за сазивање скупштине, начин подношења финансијског извјештаја 

и извјештаја о раду, поступак за измјену и допуну статута; овлашћење и начин 

доношења других општих аката (члан 12. став 1. ал. 5, 6. и 8), да је скупштина обавезни 

орган удружења, та да, ако статутом није другачије уређено, скупштину чине сви 

чланови удружења са једнаким правом гласа, као и да се статутом удружења могу 

предвидјети и други органи (члан 15. ст. 1, 2. и 3), да Скупштина удружења доноси 

статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене статутом, бира и разрјешава 

дужности чланове управног одбора или лице овлашћено за заступање, прегледа и 

потврђује финансијски извјештај о раду припремљен од стране управног одбора или 

лица овлашћеног за заступање, одлучује о другим питањима која нису у надлежности 

другог органа (члан 16. ал. 1, 4, 5. и 6), да управни одбор или лице овлашћено за 

заступање припрема сједнице скупштине, припрема и предлаже измјене статута и 

других аката које доноси скупштина, спроводи политику, закључке и друге одлуке 

донесене од стране скупштине, управља имовином удружења, подноси финансијски 

извјештај и извјештај о раду удружења, врши друге послове одређене статутом (члан 

17), да са одедбе овог закона сходно примјењују на савезе и друге облике повезивања 

удружења и фондација (члан 51. став 2).      

 

Законом о раду („Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16 и 66/18) 

прописано је да синдикат, у смислу овог закона, јесте самостална, демократска и 

независна организација радника у коју се они добровољно удружују ради заступања, 

представљања, унапређивања и заштите својих професионалних, радних, економских, 

социјалних, културних и других појединачних и колективних права и интереса (члан 6. 

став 1). 

 

Поред овога, Суд је имао у виду и одредбе чл. 19, 20, 21. и 22. Статута којима су 

уређене надлежности Генералног вијећа, Предсједништва, Надзорног одбора и 

Статутарне комисије Савеза синдиката Репулике Српске.  

 

Такође, Суд је констатовао да је Скупштина Синдиката управе Републике 

Српске, на Првој ванредној сједници, одржаној 24. фебруара 2018. године, донијела 

Одлуку о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката 

Републике Српске број: 01-1-6/18 („Службени гласник Републике Српске” број 19/18), 

те да ова чињеница није од значаја за рјешавање конкретне уставноправне ствари. 
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Иако у самом акту није назначено да је Статут донио Конгрес Савеза синдиката 

Републике Српске, Суд је, на основу документације као и навода из одговора Савеза 

синдиката на дату иницијативу, констатовао да ова чињеница није спорна.  

Имајући у виду члан 15. Статута, којим је, између осталог, утврђен састав 

Конгреса, као и одредбу члана 15. Закона о удружењима и фондацијама Републике 

Српске (у даљем тексту: Закон), који дозвољава да се статутом удружења уреди 

другачије од општег правила да скупштину чине сви чланови удружења, Суд је, 

превасходно, утврдио да је Конгрес представничко тијело чланства Савеза синдиката. С 

обзиром на наведено, Суд је становишта да, у контексту статутарног регулисања, 

Конгрес Савеза синдиката одговара појму скупштине удружења како је дефинише члан 

15. Закона, због чега је, у складу са чланом 16. алинеја 1. Закона, Конгрес био овлашћен 

да донесе оспорени статут.  

Међутим, имајући у виду наведене уставне и законске одредбе Суд је утврдио да 

је доносилац оспореног акта прекорачио границе својих овлашћења  утврђујући у члану 

19. алинеја 5. Статута надлежност Генералног вијећа Савеза синдиката да, у току 

мандата бира предсједника, потпредсједнике и чланове Статутарне комисије. Наиме, 

чланом 22. Статута доносилац оспореног акта је Статутарној комисији Савеза повјерио 

овлашћење управног одбора удружења да припрема и предлаже измјене Статута (члан 

17. алинеја 2. Закона). Овакво прописивање је, према оцјени Суда, у складу са одредбом 

члана 15. став 3. Закона, према којој се статутом удружења могу предвидјети други 

органи. Међутим, будући да је Статутарној комисији доносилац оспореног акта пренио 

овлашћење из домена надлежности орагана управљања, који према Закону бира 

непосредно скупштина, Суд је становишта да Конгрес није имао законско овлашћење 

да именовања у Статутарну комисију измјести ван своје ингеренције, тј. да га повјери 

Генералном вијећу Савеза синдиката.   

Исто тако, Суд је утврдио да је доносилац оспореног акта поступао различито од 

својих законских овлашћења утврђујући у члану 19. алинеја 11. Статута надлежност 

Генералног вијећа Савеза синдиката да, између два конгреса, усклађује и мијења 

одредбе овог статута до нивоа 1/3. На овај начин доносилац Статута је подзаконским 

општим актом, диспонирао изворним законским ингеренцијама скупштине, чиме  је 

нормирао другачије у односу на члан 16. став 1. Закона, према коме је у искључивој 

надлежности скупштине удружења, у конкретном случају Конгреса, да, између осталог, 

доноси измјене статута.  

 

Такође, доносилац оспореног акта је, према оцјени Суда, прописујући као у 

члану 20. став 2. алинеја 6. Статута, у дијелу којим је Предсједништву Савеза повјерено 

да усваја завршни рачун, нормирао супротно Закону. Према становишту Суда, 

Предсједништво Савеза синдиката је, у смислу његових статутарних ингеренција, орган 

управљања Савеза те је, када су овлашћења овог органа у питању, релевантно 

прописивање члана 17. Закона, којим је, између осталог, предвиђено да управни одбор 

тј. орган управљања удружења, подноси финансијски извјештај, који прегледа и 

потврђује скупштина удружења (члан 16. алинеја 5. Закона). С обзиром на то да Закон 

дозвољава да управни одбор удружења искључиво подноси, односно припрема 

финансијски извјештај, а да га потврђује скупштина, у конкретном случају Конгрес, 

оспорено прописивање према коме Предсједништво Савеза усваја завршни рачун, није 

у складу са законским одредбама.  
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Будући да из изложеног произлази да се прописивањем из члана 19. алинеја 5, у 

дијелу који гласи „и Статутарне комисије“, као и прописивањем из члана 19. алинеја 

11, те члана 20. став 2. алинеја 6. Статута, у дијелу који гласи „и усваја завршни рачун”, 

не разрађују поједине одредбе Закона, Суд је утврдио да су наведене одредбе супротне 

принципу из члана 108. став 2. Устава. Наведене статутарне одредбе немају правни 

основ у хијерархијски вишем законском акту, због чега нису у функцији провођења 

закона, те из њих не могу проистицати права и обавезе субјеката права. Суд је утврдио 

да је, нормирајући на овај начин доносилац оспореног статута поступио супротно 

зајемченом начелу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, начелу подјеле 

власти из члана 5. став 1. алинеја 7. Устава и члана 69. Устава.  

Надаље, Суд је имао у виду да у складу са чланом 109. став 1. Устава, 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. Имајући у виду да из ове уставне одредбе произлази да општи акт не 

може ступити на правну снагу прије објављивања, а да је оспореном одредбом члана 

67. Статута прописано да он ступа на правну снагу даном доношења, дакле и прије 

његовог објављивања, Суд је оцијенио да та одредба није у сагласности са Уставом. 

Иначе, из поднеска Савеза синдиката Републике Српске од 21. маја 2018. године 

произлази да је овај статут објављен на њиховој огласној плочи и интернет страници. 

 Такође, имајући у виду да је Суд оцијенио да је Конгрес Савеза синдиката 

располагао својим ингеренцијама супротно члану 16. став 1. Закона када је овластио 

Генерално вијеће Савеза синдиката да, између два конгреса, усклађује и мијења 

одредбе Статута до нивоа 1/3 (члан 19. алинеја 11. Статута), Суд је утврдио да је 

Измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске број: 05-655-1/18 од 11. 

маја 2018. године донио ненадлежан орган, због чега овај општи акт у цјелини није 

сагласан са Законом. Узимајући у обзир да према члану 108. Устава закони, статути, 

други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, као и да прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом, Суд је утврдио да оспорене 

измјене и допуне Статута нису у складу са Уставом.  

Будући да су оспорене измјене и допуне Статута у цјелини несагласне са 

Уставом и Законом, Суд није посебно одлучивао о уставности и законитости појединих 

одредаба овог општег акта.  

 

Поред овога, Суд је утврдио да је, у складу са чланом 12. став 1. алинеја 5. 

Закона, доносилац оспореног статута био овлашћен да прописујући на начин као у чл. 

15. и 16. Статута, утврди састав, те начин сазивања Конгреса, односно ванредног 

Конгреса. У погледу навода из иницијативе према којима, сходно члану 15. Статута, 

овај општи акт увијек доноси сазив Конгреса којем није истекао мандат, Суд је утврдио 

да овај приговор није релевантан за одлучивање у овој уставноправној ствари.  

 

Имајући у виду да надлежности Конгреса из оспореног члана 17. Статута не 

садрже ниједну изворну законску надлежности неког другог органа Савеза, Суд је 

утврдио да нису основани наводи из иницијативе о неуставности односно 

незаконитости овог члана Статута. У овом смислу, прописујући на оспорени начин 

доносилац Статута је поступио сагласно одредби из члана 16. алинеја 6. Закона према 

коме је у надлежности скупштине удружења да одлучује о другим питањима која нису 

у надлежности других органа. Поред овога, наводи према коме се чланом 17. Статута 

дерогирају надлежности Генералног вијећа из члана 18. тог општег акта нису од значаја 
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за одлучивање у овој уставноправној ствари, јер, сагласно члану 115. Устава, није у 

надлежности Уставног суда да цијени међусобни однос одредаба општих аката, па тако 

ни међусобни однос одредаба оспореног статута. С обзиром на изложено Суд је 

утврдио да се доносилац Статута кретао у оквиру својих надлежности прописујући на 

начин као у оспореним члановима 15, 16. и 17. Статута. 

Исто тако, према оцјени Суда, нису основани наводи даваоца иницијативе о 

несагласности члана 19. алинеја 5. Статута у дијелу којим је прописана надлежност 

Генералног вијећа Савеза да бира предсједника, потпредсједнике  и чланове Надзорног 

одбора Савеза, са чланом 16. Закона. Имајући у виду да према члану 21. Статута 

Надзорни одбор нема ингеренције органа управљања,  Суд је утврдио да не постоји 

законска обавеза да искључиво скупштина удружења, у конкретном случају Конгрес, 

врши предметна именовања, тј. да нема мјеста примјени члана 16. Закона када је избор 

руководства, односно чланства овог органа у питању. С обзиром на то да апстрактна 

оцјена уставности, у складу са чланом 115. Устава, подразумијева оцјену 

усаглашености одредаба хијерархијски нижих општих аката са хијерархијски вишим 

општим актима, Суд је утврдио да није у његовој надлежности да разматра наводе 

према којима прописивање из члана 19. алинеја 5. Статута није у складу са чланом 17. 

овог акта. 

У овом смислу, није у надлежности Суда ни да разматра наводе о  несагласности 

члана 20. став 1. Статута у  дијелу који гласи „Предсједништво Савеза синдиката је 

орган којег верификује Генерално вијеће“, са прописивањем из члана 14. Статута. 

Такође, Суд је утврдио да је доносилац оспореног акта поступао сагласно члану 

12. став 1. алинеја 6. Закона и када је у члану 20. став 2. алинеја 6. прописао да 

Предсједништво Савеза синдиката доноси финансијски план. Како је Предсједништво 

орган управљања Савеза, Конгрес је, према оцјени Суда, прописао и сагласно члану 17. 

Закона којим је, између осталог, предвиђено да управни одбор удружења, поред 

таксативно набројаних послова, врши и друге послове одређене Статутом. С обзиром 

на наведено, те имајући у виду да надлежност за доношење финансијског плана 

Законом није повјерена одређеном другом органу удружења, Суд је мишљења да се 

Конгрес кретао у оквиру својих овлашћења када је ово овлашћење повјерио 

Предсједништву.  

 Поред наведеног, Суд је оцијенио да се у конкретном случају нису стекли 

услови за примјену члана 71. Закона о Уставном суду Републике Српске.  

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 
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Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-77/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

У случају када оспорене одредбе општег акта немају правни основ у 

хијерархијски вишем акту због чега нису у функцији провођења закона, те из њих не 

могу проистицати права и обавезе субјеката права, Уставни суд ће утврдити да је 

доносилац таквог подзаконског акта поступио супротно зајемченом уставном 

начелу владавине права и подјеле власти. 
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Анекс 

Издвојено мишљење судије академика проф. др Снежане Савић на 

Одлуку Уставног суда Републике Српске   број У-77/17 

 

У складу са чланом 31. ст. 5. и 6. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), с обзиром на 

гласање супротно већинском, а сагласно свом раније заузетом ставу у оваквој врсти 

предмета, издвајам мишљење јер сматрам да оспорени Статут Савеза синдиката 

Републике Српске бр.05-782/09 од 2.7.2009. године, у цјелини, са формално - правног 

аспекта, није у складу са Уставом. 

Наведену одлуку Суда подржавам само дијелом и то у односу на одлучење у 

погледу Измјена и допуна Статута  Савеза синдиката Републике Српске бр. 05-655-1/18 

од 11. 5. 2018. године. У осталом дијелу, не слажем се са истом. 

Већинском одлуком Уставног суда Републике Српске, између осталог,  утврђено 

је да члан 67. оспореног статута није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

За разлику од ранијег става Суда, када се у образложењу оваквих одлука 

наводило да су акти донесени супротно одредбама члана 109. Устава, са формално - 

правног аспекта, у цјелини неуставни, у образложењу наведене одлуке констатује се да 

је „...Суд имао у виду да у складу са чланом 109. став 1. Устава Републике Српске  

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. Имајући у виду да из ове уставне одредбе произлази да општи акт не 

може  ступити на правну снагу прије објављивања, а да је оспореном одредбом члана 

67. Статута прописано да он ступа на правну снагу даном доношења, дакле и прије 

његовог објављивања, Суд је оцијенио,  да та одредба није у сагласности са Уставом. 

Иначе, из поднеска Савеза синдиката Републике Српске од 21. маја 2018. године 

произлази да је овај статут објављен на њиховој огласној плочи и интернет страници.“ 

У наведеном предмету подносилац иницијативе оспорава предметни  акт у 

цјелини  јер је чланом 67. прописано да овај акт ступа на снагу даном доношења, што 

није у складу са чланом 109. Устава Републике Српске. Слиједом изложеног, предлаже 

да Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорени Статут није важећи правни акт 

у правном поретку Републике Српске јер није ступио на снагу у складу са уставним 

одредбама. 

Став Уставног суда у погледу оваквих повреда Устава, до промјене става Суда 

до које је дошло на сједници одржаној 28.11. 2016. године, како је већ наведено, био је 

да се ради о актима који су, у погледу своје форме, у цјелини неуставни, што је, по мом 

мишљењу, био исправан став Суда. Одлука Уставног суда у наведеном предмету, 

базирана на промјени става Суда у односу на дотадашњу праксу, нема правне 

посљедице јер утврђивањем неуставности само овог члана оспореног акта, он, иако 

неуставан, без те конкретне норме, која престаје важити објављивањем одлуке 

Уставног суда, остаје у правном животу, односно у правном поретку Републике Српске, 

дакле упркос  повреди одредаба члана 109. Устава.Оваква повреда Устава не може се 

отклонити само касацијом те норме нити се таквом одлуком правни акт може учинити 

уставним. 

Наиме, правни акт је законит (уставан) ако су му  облик (форма) и садржина 

(материја) у складу са вишим правним актом, у овом случају са Уставом. Формално 

незаконитим односно неуставним сматра се правни акт који је донесен од стране 

ненадлежног органа;  повредом одредаба о поступку за његово доношење или, пак, с 

неодговарајућим спољним изразом (материјализацијом). Обрнуто, ако је правни акт 

донесен од надлежног органа, по прописаној процедури и материјализован је на 
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прописани начин, тај правни акт је формално законит, односно уставан. 

Материјализација правног акта састоји се у предузимању материјалних, тј. тјелесних 

радњи или употреби других средстава којима се акт изражава и чини трајнијим. 

Најчешће се испољава језиком, али то могу бити и други материјални знаци подесни за 

чулно опажање и разумијевање његове садржине. Саопштавање права, посебно 

одређених општих правних аката, значи да се оно у писаном облику објављује у 

службеним издањима у аутентичном тексту, штампом или другим информативним 

начинима. Дакле, битно средство за упознавање свих субјеката (адресата) са правним 

нормама које се на њих односе јесте пракса цивилизованих правних поредака да сви 

општи акти ступају на снагу тек након објављивања и након протека одређеног броја 

дана од дана објављивања (vacatio legis). Изузеци од те праксе - а то значи ступање на 

снагу правних аката (и норми у њима) самог дана објављивања или чак ретроактивно, а 

дакако и ступање на снагу аката који нису објављени, може бити дозвољено само из 

посебно оправданих разлога. И етички и логички захтјев  је да се од некога може нешто 

захтијевати само ако се претходно упозна са одређеним захтјевом. 

У правној теорији се сматра да акт објављивања у себи садржи више правно 

релевантних момената. Прије свега, путем објављивања, субјекти на које се општи 

правни акт односи сазнају његову сдржину и правни режим који он доноси. Са друге 

стране, правни поредак познаје и примјењује опште правило по коме незнање закона 

(права) никога не оправдава, јер када би било другачије право не би било ефикасно у 

својој примјени. 

Дакле, необјављивање општих правних аката прије ступања на снагу као и 

ступање на снагу на другачији начин, у односу на уставом и законом прописан начин, 

повлачи њихову неуставност, односно незаконитост. С обзиром на чињеницу да је овај 

чин саставни дио материјализације правног акта, као елемента његове форме, то је и 

логично. Стога, Уставни суд мора бити тај који ће својом одлуком утврдити овакву 

повреду начела уставности и законитости те на тај начин такве правне акте 

елиминисати из правног поретка. Као што је неуставан онај правни акт који је донио 

ненадлежан државни или неки други орган, онај правни акт који није донесен према 

правилима поступка, унапријед прописаним, тако је неуставан и онај правни акт који 

није објављен прије ступања на снагу, није објављен уопште или није ступио на снагу 

на начин прописан уставом односно законом.     

Проглашавањем  неуставном само одредбе о ступању на снагу, као у овом 

случају, оставља се на снази дефектан правни акт, а ова одлука Уставног суда има само 

утврђујући карактер иако она треба да, из ових разлога, изричито елиминише неуставни 

правни акт из правног поретка, тако да се овај више не може примјенити. Касација 

неуставних правних аката због формалних недостатака обавезно води стављању ван 

снаге акта у цјелини, док касација из материјалних разлога обухвата или може да 

обухвати само оспорене одредбе, што је општи став правне теорије и науке уставног 

права.Из напријед наведених разлога не подржавам одлуку у дијелу одлучења о свим 

осталим члановима Статута. 

  

Бањалука, 27. 9. 2018. године                                                        С У Д И Ј А 

                                                                                        Академик проф. др Снежана Савић             
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Одлука 

Број: У-82/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  26. септембар 

2018. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за оцјењивање уставности члана 438. Закона о 

привредним друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09,  

100/11, 67/13 и 100/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење "Спас пиваре УМА Бања Лука" из Бање Луке приједлогом је 

покренуло поступак за оцјењивање уставности члана 438. Закона о привредним 

друштвима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 

100/17). Наведене одредбе Закона о привредним друштвима оспорене су са становишта 

члана 5. ал. 1. и 4, члана 48. став 1. и  члана 54. Устава Републике Српске, као и са 

становишта члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода, члана 1. Протокола број 1 уз Конвенцију, те члана 1. Протокола број 12. уз 

Конвенцију. У приједлогу се износе разлози због којих, по мишљењу предлагача, 

оспорено законско рјешење није у сагласности са наведеним одредбама Устава и 

Конвенције, а посебно се истиче повреда одредбе члана 54. Устава, која гарантује да 

сви облици својине имају једнаку правну заштиту, и с тим у вези наглашава да је на тај 

начин омогућено да се мањинским акционарима, мимо њихове воље, одузме њихова 

имовина, уз накнаду на чију висину не могу утицати или да евентуално правичну 

накнаду остварују у судском поступку са неизвјесним исходом. Образлажући наведено 

предлагач указује и на положај мањинских  акционара у "Бањалучкој пивари" а.д. Бања 

Лука, те предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

Уставом.  

 

У одговору Народне скупштине Републике Српске наводи се, између осталог, да  

су институти принудне продаје и принудне куповине акција обрађени у Глави Va 

Закона о привредним друштвима, те да институт принудне продаје акција 

подразумијева право акционара који посједује акције друштва које представљају 

најмање 90% основног капитала друштва (у даљем тексту: откупилац) да захтијева од 

мањинских акционара пренос њихових акција, након чега мањинским акционарима 

престаје чланство у друштву а да, са друге стране, институт принудне куповине акција 

представља право било ког од мањинских акционара да, од откупиоца, захтијева откуп 

преосталих акција мањинских акционара, под истим условима који важе за институт 

принудне продаје акција, као и да су ови институти, дакле, институт принудне продаје 

и институт принудне куповине потпуно равноправни,  а њихов циљ је  заштита 

интереса, права и положаја акционара, без обзира на висину учешћа у капиталу 

привредног друштва. У одговору се, такође, наводи да је нормирање ових института у 

Закону о привредним друштвима извршено у потпуности у складу са Директивом 

Европског парламента и Савјета 2004/25/ES од 21. априла 2004. године о понудама за 
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преузимање, која уређује питање преноса акција мањинских акционара. С тим у вези у 

одговору се указује на  поједина рјешења из Закона о привредним друштвима, која су 

преузета из Директиве, а уз то се наводи да је законодавац, осим наведених законских 

рјешења, а у циљу што квалитетније примјене института принудне продаје и принудне 

куповине акција додатно обезбиједио права и интересе акционара приликом 

коришћења института принудне продаје и принудне куповине акција, и с тим у вези 

указује на одредбе чланова 438а и 438б овог закона. Оспоравајући наводе из приједлога 

у одговору се истиче да у пракси спровођење института принудне продаје и принудне 

куповине акција зависи искључиво од воље откупиоца односно мањинских акционара, 

као и да предлагач изоловано посматра само оспорене одредбе члана 438. Закона, 

односно да не узима у обзир одредбе члана 439. Закона, којим је прописано да и 

мањински акционари имају право да изразе своју вољу и да од акционара који посједује 

акције друштва које представљају најмање 90% основног капитала друштва захтијевају 

откуп својих акција. У  одговору су, такође,  детаљно оспорени наводи предлагача који 

се односе на повреде одредаба Европске конвенције и њених Протокола, те указано на 

праксу Европског суда за људска права али и уставних  судова Хрватске и Њемачке у 

вези са оцјеном уставности  начина  уређења института принудне продаје и принудне 

куповине, односно  питања принудне продаје акција.  

 

Оспореним чланом 438. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 127/08, 58/09,  100/11, 67/13 и 100/17) прописано је:  

(1) Скупштина акционара друштва може, на приједлог акционара који 

посједује акције друштва које представљају најмање 90% основног капитала друштва  

(у даљем тексту: откупилац), донијети одлуку о преносу акција осталих акционара на 

откупиоца уз плаћање примјерене новчане накнаде (у даљем тексту: накнада).  

(2) Удио откупиоца из става 1. овог члана одређује на основу односа 

номиналног износа укупног броја акција које посједује према основном капиталу 

друштва. Вриједност сопствених акција друштва одбијају се од основног капитала. Са 

сопственим акцијама друштва изједначавају се акције које припадају неком другом 

лицу, које их држи за рачун тога друштва.  

(3) Као акције које припадају откупиоцу рачунају се и оне акције које 

припадају друштву које је њему подређено или које за његов рачун или за рачун 

друштва које је њему подређено држи друго лице, а ако је друштво подређено 

физичком лицу и акције које иначе улазе у његову имовину.  

 

У поступку разматрања навода из приједлога Суд је имао у виду да је одредбама 

Устава у односу на које  је  оспорена  уставност члана 438. Закона о привредним 

друштвима и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењивање уставности 

оспореног члана Закона о привредним друштвима утврђено: да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на гарантовању и заштити људских слобода и права 

у складу са међународним стандардима и владавини права (члан 5. ал. 1. и 4), ), да се 

права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни ограничити (члан 48. став 

1), да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу 

устава, осим 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), да сви 

облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54) и да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и 

комора, економске односе с иностранством који нису пренесени на институције Босне и 
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Херцеговине, тржиште и планирање, те основне циљеве и правце привредног, научног, 

технолошког, демографског и социјалног развоја, развоја пољопривреде и села, 

коришћење простора, политику и мјере за усмјеравање развоја и робне резерве  (тачка 

6. и 8. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. 

Устава).  

 

Такође, у поступку разматрања основаности навода из приједлога Суд је имао у 

виду  одредбе члана 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских 

права и основних слобода, члана 14. Европске конвенције, као и члан 1. Протокола број 

12 уз Конвенцију у односу на које је приједлогом тражено утврђивање несагласности 

оспорених одредби члана 438. Закона о привредним друштвима.  

Чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права 

и основних слобода прописано је да свако физичко и правно лице има право на 

неометано уживање своје имовине и да нико не може бити лишен своје имовине, осим 

у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима 

међународног права (став 1), те да претходне одредбе, међутим, ни на који начин не 

утичу на право државе да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала 

коришћење имовине у складу с општим интересима или да би обезбиједила наплату 

пореза или других дажбина или казни (став 2). 

 

Чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

утврђено је, поред осталог, да се уживање права и слобода предвиђених у овој 

конвенцији обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 

боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или 

други статус, а чланом 1. Протокола 12. уз Конвенцију предвиђено је да ће се свако 

право које закон прописује остваривати без дискриминације по било ком основу као 

нпр. полу, раси, боји коже, језику, вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, 

националном или друштвеном поријеклу, повезаности с националном мањином, 

имовини, рођењу или другом статусу (став 1), и да јавне власти неће ни према коме 

вршити дискриминацију по основима као што су они поменути у ставу 1. овог члана 

(став 2).  

 

Полазећи од изложеног Суд је утврдио да је Закон о привредним друштвима  

донесен у оквиру уставне надлежности Народне скупштине да, сагласно тачки 6. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава 

уреди, између осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових 

удружења и комора. Имајући у виду да права стечена по основу улагања капитала нису 

Уставом зајемчена права, већ права чија се садржина, обим и начин остваривања 

прописују законом, Суд је  утврдио да се Законом о привредним друштвима уређује 

оснивање привредних друштава, управљање друштвима, права и обавезе оснивача, 

ортака, чланова и акционара, повезивање и реорганизација (статусне промјене и 

промјене правне форме привредних друштава) и ликвидација привредних друштава, те 

да је овим законом, између осталог, прописано да је акционарско друштво привредно 

друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству 

акционара ради обављања одређене дјелатности, под заједничким пословним именом, 

чији је основни капитал утврђен и подијељен на акције (члан 179. став 1); да 

акционарско друштво може бити затворено и отворено (члан 188. став 1); да се 

акционарско друштво сматра отвореним ако оснивачи учине јавни позив за упис и 

уплату акција у вријеме оснивања друштва, односно ако такав позив учини друштво 
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након оснивања (члан 191.став 1); да свака обична акција акционарског друштва даје 

акционару иста права, у складу са овим законом, оснивачким актом и статутом друштва 

која, поред осталог, укључује: право учешћа у раду скупштине друштва, право гласа у 

скупштини друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас, право на 

дивидену, право располагања акцијама свих врста у складу са законом (члан 203).   

 

Разматрајући наводе предлагача Суд је утврдио да оспорени члан 438. Закона о 

привредним друштвима није у несагласности са Уставом Републике Српске. Приликом 

овакве оцјене Суд је, прије свега, имао у виду да је акционарско друштво друштво 

капитала које оснивају правна, односно физичка лица ради обављања одређене 

дјелатности, под заједничим именом, чији је основни капитал утврђен и подијељен на 

акције, те да акционар по основу акције која представља дио основног капитала 

друштва стиче одређена права која акција даје, као што су право на управљање, право 

на дивиденду и друга законом прописана права као и да акционари остварују 

управљачка права на скупштини акционара у којој су сви акционари заступљени 

сразмјерно броју обичних акција које имају, тако да једна акција увијек даје право на 

један глас. Такође, Суд је имао у виду  и да су односи између акционара у отвореном 

акционарском друштву уређени сразмјерно улозима, односно бројем и класом акција 

којима акционари располажу као и да је одредбама овог закона омогућено мањинским 

акционарима да остваре одређена права односно да се заштите од евентуалне 

злоупотребе права већине, као што су право  да пред надлежним судом побија одлуке 

скупштине акционара, да тражи да надлежни суд наложи престанак друштва, да тражи 

од друштва да откупи његове акције ако гласа против одлуке друштва, да захтијева од 

акционара који стекне 90% акција друштва откуп својих акција. Полазећи од тога да 

већински акционар који има 90% акција има економски интерес да откупи преостале 

акције мањинских акционара, јер Закон није предвидио да се било која одлука друштва 

доноси сагласношћу свих акционара, оспореним законским рјешењем је, по оцјени 

Суда, омогућено већинском акционару да у случају евентуалне злоупотребе законом 

утврђених права мањинских акционара заштити своја права принудним откупом 

њихових акција, под условима прописаним законом. У том смислу прописивање да се 

акције преносе на откупиоца одлуком скупштине акционара уз плаћање примјерене 

новчане накнаде није, по оцјени Суда, у несагласности са мјеродавним одредбама 

Устава, и то из разлога што примјерена накнада у новцу, сагласно Закону о привредним 

друштвима, значи накнаду коју откупилац мора образложити (члан 438а), чију  

примјереност након тога мора испитати један или више ревизора именованих од стране 

суда (члан 438б.), након чега сваки мањински акционар може, ако сматра да понуђена 

накнада није примјерена, предложити да суд у ванпарничном поступку одреди 

примјерену накнаду (члан 438д). Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да се 

оспореним прописивањем омогућава оптимално функционисање ове законом 

установљене правне форме привредног друштва односно да се успоставља равнотежа у 

остваривању међусобно супротстављених интереса  оног акционара који има 90% и 

више  акција  и акционара који имају 10% и мање акција, а с обзиром на чињеницу да 

Закон о привредним друштвима омогућава да и мањински акционари користе институт 

принудне продаје (члан 439). При томе прописивање  начина на који ће се остварити 

одговарајућа заштита већинског и мањинског акционара је ствар законодаване 

политике и у оквиру је уставног овлашћења законодавца из тачке  6. Амандмана XXXII 

на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, а Уставни суд у смислу 

члана 115. Устава није надлежан да оцјењује цјелисходност и оправданост оспореног 

законског рјешења. 
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Приликом разматрања навода предлагача да је оспореним законским рјешењем 

повријеђен члан 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију, Суд је имао у виду став 

који је Европски суд за људска права заузео у примјени овог члана Конвенције, према 

којем закони о приватним односима међу појединцима који укључују правила која 

одређују правне односе везане за имовину и, у неким случајевима, присиљавају 

појединца да преда својину другом лицу, као правила која су неопходна у 

демократском друштву, не могу у принципу бити у супротности са чланом 1. Првог 

протокола, под условом да уређујући правне односе међу појединцима на имовину, 

одређени закон не ствара неједнакост по којој би једно лице било произвољно и 

неправедно лишено имовине у корист другог лица. Имајући у виду да је оспореним 

законским рјешењем прописано да то право има акционар који посједује акције 

друштва које представљају најмање 90% основног капитала друштва, да ће одлуку о 

преносу акција осталих акционара на откупиоца донијети скупштина акционара уз 

плаћање примјерене новчане накнаде, те да је одредбом члана члан 438д Закона о 

привредним друштвима прописана, између осталог, и судска заштита мањинских 

акционара, ако сматрају да понуђена накнада није примјерена, Суд је оцијенио да 

оспореним законским рјешењем није повријеђено право на имовину заштићено чланом 

1. Протокола број 1. уз Конвенцију.  

 

Наводе предлагача који се односе на повреду члана 48. став 1. и члана 54. 

Устава, члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и 

члана 1. Протокола број 12 уз Конвенцију Суд није разматрао зато што су паушални 

односно из разлога што предлагач није, у конкретном случају, навео у чему се састоји 

повреда ових одредаба Устава односно Конвенције.  

 

Суд, такође, није разматрао ни наводе предлагача који се односе на примјену у 

пракси оспореног законског рјешења, јер наведено, према члану 115. Устава, није у 

надлежности овог суда.  

         

На основу изложеног  одлучено је као у изреци ове одлуке. 

         

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-82/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                               УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман 
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Када је оспореним законским рјешењем прописано да скупштина акционара 

може, на приједлог акционара који посједује акције са најмање 90% основног 

капитала друштва, донијети одлуку о преносу акција осталих акционара на 

откупиоца уз плаћање примјерене новчане накнаде, при чему је обезбјеђена судска 

заштита њихових права, није повријеђено право на имовину заштићено чланом 1. 

Протокола број 1. уз Европску конвенцију. 
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Рјешење 

Број: У-93/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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

члана 37. став 1. тачка б) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 26. септембра 2018. године,   д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

       

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 31. Закона о платама запослених у органима управе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 и 

116/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

          

Бојан Пеулић, адвокат из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 20. Закона о 

платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 и 116/12). С обзиром на то да је у 

иницијативи цитирана одредба овог закона која се оспорава, евидентно је да је давалац 

иницијативе омашком као оспорену норму означио члан 20. умјесто члана 31. 

предметног закона. У иницијативи се наводи да је Уставни суд Републике Српске, у 

својој одлуци број У-60/06 од 5. јула 2007. године,  указао да је начелом уставности и 

законитости утврђена супрематија Устава у односу на закон и друге прописе, те закона 

у односу на подзаконске акте, тако да овај принцип представља један од битних 

елемената остваривања владавине права. Поред тога, давалац иницијативе истиче да је 

у истој одлуци овај суд утврдио да Устав Републике Српске не познаје хијерархијско 

рангирање законских норми, те да нема упоришта у Уставу нормирање којим се даје 

приоритет у примјени једног закона у односу на други. Како се оспореном нормом 

Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске даје приоритет у 

примјени овог закона у случају да је материја која је предмет његовог регулисања на 

другачији начин уређена другим законима и општим актима, у иницијативи се тражи да 

Суд, сходно свом раније заузетом ставу у предмету број У-60/06, утврди да и оспорена 

одредба члана 31. овог закона није у сагласности са Уставом.    

 

Оспореном одредбом члана 31. Закона о платама запослених у органима управе 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 

и 116/12) прописано је да у случају да је материја која је предмет регулисања овог 

закона на другачији начин уређена законима и другим општим актима, примјењиваће 

се одредбе овог закона.  

          

У току поступка Суд је имао у виду да је оспорени Закон о платама запослених у 

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

116/09, 1/11, 1/12 и 116/12) престао да важи ступањем на снагу Закона о платама 

запослених у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 31/14, 33/14 и 116/16), те да је и овај закон престао да важи ступањем на 
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снагу Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 66/18).  

 

С обзиром на то да је иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

предметне законске одредбе поднесена 14. новембра 2017. године, дакле након истека 

године дана од дана престанка важења оспореног закона, Суд је, на основу члана 37. 

став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати  ову 

иницијативу.  

 

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-93/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости општег акта у случају када је иста 

иницијатива поднесена више од годину дана од дана престанка важења 

контролисаног акта. 
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Рјешење 

Број: У-95/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. 

септембра 2018. године,  д о н и о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 12. став 5. и 

члана 166. став 3. Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Давор Мајсторовић из Бање Луке и Немања Костовски из Челинца дали су 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 12. став 5. и члана 166. став 3. Закона о извршном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 и 

67/13). У иницијативи је наведено да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

чланом 54. Устава Републике Српске, те чл. 13. и 14. Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), чл. 1. Протокола број 

1 уз Конвенцију и чл. 1. Протокола број 12 уз Конвенцију. Образлажући разлоге 

оспоравања, уз тумачење и међусобно упоређивање предметних одредби, у 

иницијативи је наводено да су оспорена законска рјешења, којима су предвиђени 

случајеви намирења потраживања прије доношења одлуке по приговору, те извршење 

потраживања по рачуну код банке, као принудно извршење, дискриминаторног 

карактера, да извршенику није обезбијеђено право на дјелотворан правни лијек, да је 

извршеник-правно лице доведен у неповољнији положај у односу на остала физичка 

лица-извршенике, осим лица која имају обавезу издржавања, а која се у извршном 

поступку појављују као извршеници, јер се извршење проводи наплатом са 

трансакцијског рачуна извршеника-правног лица у корист тражиоца извршења-правног 

лица прије доношења одлуке по приговору, док се извршење на осталој имовини 

извршеника одлаже до доношења одлуке по приговору. Предложено је да Суд утврди 

да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

 У одговору на иницијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи из иницијативе су оцијењени као неосновани, те да даваоци иницијативе 

произвољно и непотпуно тумаче одредбе чланова 10. и 54. Устава Републике Српске, 

као и Закона који се оспорава, те да је очигледно да је у овој иницијативи присутно 

незадовољство постојећим законским рјешењима. Образлажући овакав став, наводе да 

је доношење предметног закона резултат цјелисходне процјене законодавца, који 

обезбјеђује легислативни оквир за остваривање основних права, слобода и дужности 

грађана Републике Српске, из чега се, како се наводи, може закључити да предметне 

одредбе Закона одражавају досљедну примјену чл. 10. и 54. Устава. Уз то, у одговору се 

наводи да је законодавац доносећи оспорени Закон остао у границама Уставом 

Републике Српске зајемчених овлашћења, као и да могуће другачије уређивање 

предметне материје није уставноправно релевантно, јер не подразумијева да је 
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позитивно законодавство у супротности са наведеним одредбама Устава, као и чл. 13. и 

14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чл. 1. 

Протокола број 1 уз Конвенцију и чл. 1. Протокола број 12.     

 

Оспореном одредбом члана 12. став 5. Закона о извршном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 и 67/13) 

прописано је да приговор и жалба не заустављају ток извршног поступка али се 

намирење тражиоца извршења одлаже до доношења одлуке првостепеног суда по 

приговору, те да изузетно, када је извршном исправом одређена обавеза издржавања 

или када се извршење спроводи наплатом са трансакцијског рачуна правног лица у 

корист имаоца истог таквог рачуна као тражиоца извршења, као и у другим случајевима 

одређеним овим законом, може доћи до намирења прије доношења одлуке по 

приговору.     

 

Оспореном одредбом члана 166. став 3. овог закона прописано је да се извршење 

на новчаном потраживању, које по штедном улогу, текућем или жиро-рачуну, девизном 

и другим рачунима код банке, изузев трансакцијског рачуна, припада извршенику, 

одређује тако што се рјешењем о извршењу налаже банци да новчани износ за који је 

одређено извршење исплати тражиоцу извршења или његовом пуномоћнику након 

извршности рјешења о извршењу, те да то рјешење има дејство рјешења о извршењу 

којим су одређени запљена новчаног потраживања и пренос ради наплате.         

   

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које даваоци иницијативе 

оспоравају наведене законске одредбе, утврђено је да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 

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

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), као и да сви 

облици својине имају једнаку правну заштиту (члан 54).            

 

 Устав у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

основаности навода давалаца иницијативе утврђује да свако има право на једнаку 

заштиту својих права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом 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 

(члан 16), да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, остваривање 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).  

 Одредбама члана 13. Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода прописано је да свако коме су повријеђена права и слободе предвиђене у овој 

конвенцији има право на дјелотворан правни лијек пред националним властима, без 

обзира јесу ли повреду извршила лица која су поступала у службеном својству.   

 

 Чланом 14. Конвенције утврђено је да се уживање права и слобода предвиђених 

у овој конвенцији обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, 

раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално 

или социјално поријекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење 

или други статус.     
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 Одредбама члана 1. Протокола број 1 уз ову конвенцију гарантовано је право на 

имовину тако што је предвиђено да свако физичко и правно лице има право на 

неометано уживање своје имовине и да нико не може бити лишен своје имовине, осим 

у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима 

међународног права (став 1), те да претходне одредбе ни на који начин не утичу на 

право државе да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала коришћење 

имовине у складу са општим интересима или да би обезбиједила наплату пореза или 

других дажбина или казни (став 2).  

 

 Чланом 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију утврђено је да ће се уживање 

свих права одређених законом осигурати без дискриминације по било ком основу, као 

што је пол, раса, боја коже, језик, вјера, политичко или друго мишљење, национално 

или социјално поријекло, припадност националној мањини, имовина, рођење или други 

статус (став 1), док ниједан орган јавне власти не смије никога дискриминисати ни по 

којем основу, као што је наведено у ставу 1 (став 2).      

          

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о извршном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 

67/13, 98/14 и 66/18) уређен је поступак по којем судови у Републици спроводе 

принудно остварење потраживања по основу извршних и вјеродостојних исправа (у 

даљем тексту: извршни поступак) ако посебним законом није другачије одређено (члан 

1. став 1). Овим законом, поред осталог, прописано је: да је у поступку извршења суд 

дужан да поступа хитно (члан 5. став 1), да су редовни правни лијекови у извршном 

поступку приговор и жалба, осим ако овим законом нису искључени, да се против 

рјешења донесеног у првом степену може изјавити приговор суду који је донио 

рјешење у року од осам дана од дана достављања, о којем одлучује тај суд, као и да се 

против рјешења донесеног по приговору може изјавити жалба у року од осам дана од 

дана доставе рјешења, о којој одлучује суд другог степена, те да приговор и жалба не 

заустављају ток извршног поступка али се намирење тражиоца извршења одлаже до 

доношења одлуке првостепеног суда по приговору, и да изузетно, када је извршном 

исправом одређена обавеза издржавања или када се извршење спроводи наплатом са 

трансакцијског рачуна правног лица у корист имаоца истог таквог рачуна као тражиоца 

извршења, као и другим случајевима одређеним овим законом, може доћи до намирења 

прије доношења одлуке по приговору, а да против закључка није дозвољен правни 

лијек (члан 12), да се извршење спроводи и прије правоснажности рјешења о извршењу 

ако за поједине извршне радње овим законом није другачије одређено (члан 41. став 1), 

да се рјешење о извршењу може побијати приговором (члан 46. став 1) из разлога 

предвиђених чланом 47, као и да извршеник може, након што је извршење спроведено, 

у истом извршном поступку затражити од суда да наложи тражиоцу извршења да му 

врати оно што је извршењем добио у таксативно наведеним случајевима (члан 54), да се 

извршење ради остварења новчаног потраживања одређује и проводи у обиму који је 

потребан за намирење тог потраживања (члан 65), запљеном и преносом, ако овим 

законом за поједине случајеве није другачије одређено (члан 139), да се запљена и 

пренос новчаног потраживања могу одредити и спровести само у износу који је 

потребан за намирење потраживања тражиоца извршења, осим ако је у питању 

недјељиво потраживање (члан 140. став 1), да се извршење ради остварења новчаног 

потраживања према извршенику може спровести на свим средствима на његовим 

рачунима код банке, осим ако законом није другачије одређено, да се рјешењем о 

извршењу на новчаним средствима која се воде на трансакцијском рачуну извршеника 

налаже банци да новчани износ за који је извршење одређено пренесе на трансакцијски 
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рачун тражиоца извршења или његовог пуномоћника, а за потраживања за која није 

прописана наплата преко жиро-рачуна код банке ‒ да исплати тај износ тражиоцу 

извршења или његовом пуномоћнику у готовом новцу, да се извршење на новчаном 

потраживању које по штедном улогу, текућем или жиро-рачуну, девизном и другим 

рачунима код банке изузев трансакцијског рачуна, припада извршенику ‒ одређује тако 

што се рјешењем о извршењу налаже банци да новчани износ за који је одређено 

извршење исплати тражиоцу извршења или његовом пуномоћнику након извршности 

рјешења о извршењу, да то рјешење има дејство рјешења о извршењу којим су 

одређени запљена новчаног потраживања и пренос ради наплате, да ће се у рјешењу о 

извршењу из ст. 2. и 3. овог члана одредити број рачуна извршеника с којег треба 

обавити исплату, те број рачуна тражиоца извршења или његовог пуномоћника на који 

исплату треба обавити или други начин обављања исплате, да ће суд рјешењем о 

извршењу обавезати банку да достави извјештај о свим промјенама на рачуну 

извршеника ако средстава на рачуну нема или су она недовољна за намирење 

потраживања одређеног рјешењем о извршењу, те да извјештај обухвата промјене на 

рачуну за период од 30 дана до доношења рјешења о извршењу и мора да садржи сваку 

трансакцију на рачуну, укључујући подизање готовине, уплате на рачун и исплате са 

рачуна, унутарбанкарске и међубанкарске преносе, као и да подаци који се достављају а 

који се односе на међубанкарске преносе морају садржавати, између осталог, име 

примаоца и број рачуна у одредишној банци, да се уговор о штедном улогу и сваком 

другом депозиту раскида по сили закона даном извршности рјешења о извршењу без 

обзира на то да ли је орочен или не, те да ће се по намирењу потраживања примијенити 

уговорне одредбе о раскиду ових уговора, да се одредбе овог члана не примјењују на 

новчана средства потребна за обављање послова од општег интереса Републике Српске, 

градова и општина која се налазе код банака у Републици Српској или банака на 

подручју Босне и Херцеговине (члан 166).  

 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 12. став 5. 

Закона о извршном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 

64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18) није несагласна са Уставом Републике 

Српске. Из наведених уставних одредби, по оцјени Суда, произлази да се законом 

уређују поступци пред судовима, међу којима је и извршни 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. Суд је, имајући у виду разлоге оспоравања 

наведене одредбе Закона о извршном поступку, оцијенио да је законодавац, уређујући 

правила овог судског поступка, био овлашћен да пропише да приговор и жалба не 

заустављају ток извршног поступка али се намирење тражиоца извршења одлаже до 

доношења одлуке првостепеног суда по приговору, као правило, те изузетке од тог 

правила, тако да до намирења прије доношења одлуке по приговору може доћи када је 

извршном исправом одређена обавеза издржавања или када се извршење спроводи 

наплатом са трансакцијског рачуна правног лица у корист имаоца истог таквог рачуна 

као тражиоца извршења, као и у другим случајевима одређеним овим законом. Овакво 

прописивање, по оцјени Суда, представља одраз цјелисходне процјене законодавца и 

политике коју води, те не доводи до повреде уставног начела равноправности и 

једнакости, као ни једнаке правне заштите, на које се указује у иницијативи. 

Оправданост и цјелисходност појединих законских рјешења, према члану 115. Устава, 

овај суд није надлежан да оцјењује.  

 



258 

 

Из истих разлога Суд је оцијенио да ни оспореном одредбом члана 166. став 3. 

Закона о извршном поступку није дошло до повреде начела равноправности и 

једнакости, како је то зајемчено чланом 10. Устава. Овом законском одредбом 

законодавац је, сходно својој цјелисходној процјени, а у оквиру Уставом утврђених 

принципа, прописао услове и начин принудног извршења, односно извршења на 

потраживању по рачуну код банке, под условом да новчано потраживање, по штедном 

улогу, текућем или жиро-рачуну, девизном и другим рачунима код банке, изузев 

трансакцијског рачуна, припада извршенику, на начин да се рјешењем о извршењу 

налаже банци да новчани износ за који је одређено извршење исплати тражиоцу 

извршења након извршности рјешења о извршењу, које рјешење има дејство рјешења о 

извршењу којим су одређени запљена новчаног потраживања и пренос ради наплате, 

чиме нису нарушене ни уставне гаранције из члана 54. Устава, на које се указује у 

иницијативи. Како је законодавац, у функцији дозвољеног ограниченог дјеловања на 

одређени субјект да изврши своју обавезу, која му је правоснажним актом одређена, 

успоставио избалансиран однос употребљеног средства и циља који се жели постићи, 

то, по оцјени Суда, сврха прописивања принудног извршења на потраживањима по 

рачуну код банке не може бити остварена уколико се то извршење не проведе под 

условима и на начин одређен предметном законском одредбом. С обзиром на то да 

мијешање власти у права физичког или правног лица остаје у домену неопходног и 

нужног, тај субјект, по оцјени Суда, не сноси претјеран терет. На основу изложеног Суд 

је оцијенио да, оспореним прописивањем законодавац није изашао из оквира својих 

уставних овлашћења. Сагласно наведеном, оспореном одредбом члана 166. став 3. 

предметног закона није дошло до повреде права на мирно уживање имовине 

гарантованог чланом 1. Протокола број 1 уз Конвенцију.        

     

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није надлежан да 

оцјењује међусобну усклађеност појединих законских одредби, у конкретном случају 

сагласност члана 166. став 3. Закона о извршном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18) са 

чланом  12. став 5. истог закона.    

 

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

покретању поступка.   

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

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

Број: У-95/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман 
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С обзиром на то да оспореним законским нормирањем законодавац није 

изашао из оквира својих уставних овлашћења, те да мијешање власти у права 

физичког или правног лица остаје у домену неопходног и нужног, тај субјект не 

сноси претјеран терет ради чега није дошло до повреде права на мирно уживање 

имовине гарантованог чланом 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију. 
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Рјешење 

Број: У-100/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. 

септембра 2018. године, д о н и о  ј е 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 44. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 28/17 и 107/17). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миливоје Лазић из Теслића, заступан по адвокату Мили Антонићу из Бање 

Луке, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 44. Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске 

послове („Службени гласник Републике Српске“ број 28/17), који је донио директор 

Републичке управе за инспекцијске послове. У иницијативи се наводи да је оспореном 

одредбом Правилника, иако законом није прописано, систематизовано радно мјесто 

"стручни савјетник директора" уз услов "двије године радног искуства у траженом 

степену образовања", што је супротно одредбама члана 33. ст. 2. и 3. Закона о 

инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 

109/12 и 44/16). Наиме, како је овим законом предвиђено да директор има помоћника, 

које послове може обављати лице са пет година радног искуства у одговарајућем смјеру 

и степену стручне спреме, то давалац иницијативе сматра да доносилац Правилника 

није овлашћен да систематизује радно мјесто стручног савјетника директора уз услов 

двије године радног искуства, са статусом државног службеника, јер такво радно мјесто 

није законом прописано. Притом истиче се да су општи и посебни услови за заснивање 

радног односа државних службеника прописани Законом о државним службеницима. 

Због наведеног оспорена одредба Правилника, по мишљењу даваоца иницијативе, није 

у сагласности са Законом о инспекцијама у Републици Српској, а тиме ни са чланом 

108. став 2. Устава Републике Српске. 

 

У одговору доносиоца акта оспорени су наводи даваоца иницијативе као 

неосновани, те је, између осталог, наведено да је Закон о инспекцијама у Републици 

Српској леx специалис, којим је уређен радноправни статус инспектора, али да овим 

законом нису прописана сва радна мјеста државних службеника у Инспекторату, осим 

изузетака, јер је то материја која је уређена Законом о државним службеницима, те 

Уредбом о категоријама и звањима државних службеника („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 18/09, 131/10 и 8/11). Поред овога, сматрају да давалац 

иницијативе погрешно тумачи оспорену одредбу Правилника у односу на законске 

одредбе у погледу радних мјеста и услова година радног искуства за радно мјесто 
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помоћника директора, односно стручног савјетника директора, јер су у питању 

различита радна мјеста. Уз то, истиче се да прописивање подзаконским прописима у 

овој области мора бити у поменутом законском оквиру, као и да је чланом 6. став 6. 

Закона о инспекцијама у Републици Српској прописано да унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у Инспекторату прописује директор правилником, на 

који сагласност даје Влада. Сматрајући да оспореним прописивањем није нарушен 

принцип законитости, а тиме ни уставности, како то наводи давалац иницијативе, 

предложено је да Суд иницијативу не прихвати.  

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ 

број 28/17) донио је директор Републичке управе за инспекцијске послове, на основу 

члана 69. став 1. и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 

33. став 4. Закона о инспекцијама у Републици Српској ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 74/10, 109/12, 117/12  и 44/16), члана 28. Закона о државним службеницима 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 117/11, 37/12  и 57/16), члана 28. 

став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста 

у републичким органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 18/09 и 105/11), а у складу са чланом 9. Уредбе о категоријама и звањима 

државних службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/09, 131/10 и 8/11) 

и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 18/09, 131/10 и 8/11). Овим правилником утврђени су унутрашња 

организација (организационе јединице, њихов дјелокруг рада, међусобни односи, начин 

руковођења и одговорност за рад организационих јединица), систематизација радних 

мјеста (укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника, називи 

радних мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне 

службенике, односно намјештенике, потребан број државних службеника и 

намјештеника за свако радно мјесто и посебни услови за заснивање радног односа), 

врста високе стручне спреме за појединачна инспекцијска звања инспектора 

Републичке управе за инспекцијске послове и инспектора који, уз сагласност 

Републичке управе за инспекцијске послове, послове инспекцијског надзора обављају у 

јединицама локалне самоуправе, у зависности од области надзора, те организациони 

дијаграм, тј. шематски приказ односа између основних организационих јединица и 

основних са унутрашњим организационим јединицама (члан 1).  

 

Оспореним чланом 44. овог правилника систематизовано је радно мјесто 

"Стручни савјетник директора", са описом послова: анализира развојне потребе 

Инспектората и учествује у дефинисању развојних активности институције, нарочито у 

контексту инспекцијског надзора; информише директора и руководиоце унутрашњих 

организационих јединица о доступним средствима и пројектима и могућностима 

укључивања Инспектората; учествује у иницирању и припреми пројектних идеја и 

материјала неопходних за обезбјеђивање финансијских средстава и укључивања у 

пројекте, те у кандидовању и аплицирању за средства и пројекте; за потребе 

Инспектората у контексту пројеката и институционалне сарадње израђује управне акте 

као што су рјешења и одлуке, затим израђује меморандуме, споразуме и уговоре, као и 

неопходне документе за Владу Републике Српске; учествује у успостављању интерних 

пројектних организационих структура, координацији и извршавању пројектних 

активности; учествује у успостављању сарадње са донаторима, финансијерима и 

администраторима пројеката у којима учествује Инспекторат, као и успостављању 
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сарадње са осталим учесницима пројеката; прати и по потреби пружа неопходну 

подршку у пројектима у којима учествују појединачне инспекције Инспектората; 

информише директора о реализацији пројеката Инспектората и пројеката у којима 

учествују појединачне инспекције Инспектората; учествује у организовању интерних 

обука неопходних за запослене ради стицања неопходних знања и вјештина за 

учествовање у пројектима; учествује у рјешавању питања која се односе на 

инспекцијски надзор; учествује у изради интерних нормативних аката Инспектората; 

учествује у рјешавању осталих економских питања Инспектората по налогу директора; 

обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења 

за координацију рада Инспектората и опште послове.  

 

Услови за обављање ових послова су: ВСС – 240 ЕЦТС бодова, дипломирани 

економиста, двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у републичким органима управе.  

 

Статус и категорија радног мјеста су: државни службеник четврте категорије.   

Број извршилаца један (1).  

 

Чланом 11. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске 

послове („Службени гласник Републике Српске“ број 107/17) у члану 44. Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за 

инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ број 28/17) ријечи 

"Стручни савјетник директора" замијењене су ријечима "Стручни савјетник за 

међународне пројекте и финансијска питања".   

  

Приликом оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе Правилника 

Суд је имао у виду да је Законом о инспекцијама у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) уређено обављање 

инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских 

органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења и обавезе 

инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења инспекцијског 

надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, извршења 

рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору и друга питања 

значајна за обављање инспекцијског надзора према важећим прописима на подручју 

Републике Српске (члан 1). С тим у вези Суд је утврдио да је овим законом, чланом 6, 

прописано да је Инспекторат самостална републичка управа која врши инспекцијске, 

управне, стручне и друге послове који се односе на извршавање закона и других 

прописа (став 1), да се Инспекторат организује у сједишту, подручним одјељењима, 

одсјецима и другим организационим јединицама утврђеним актом о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Инспекторату ( став 3), да 

Инспекторатом руководи директор, у складу са чл. 86. и 87. Закона о републичкој 

управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09 и 74/10), који 

правилником прописује унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у 

Инспекторату, на који сагласност даје Влада (ст. 4. и 6), а чланом 33. да послове 

главног републичког инспектора може обављати лице које уз опште и посебне услове 

прописане за обављање послова инспектора има најмање двије године радног искуства 

на пословима инспектора у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме (став 2), док 

послове помоћника директора за инспекцијске послове може обављати лице које, уз 
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опште и посебне услове прописане за обављање послова инспектора, има пет година 

радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме (став 3).      

 

Поред тога, Законом о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) прописано је 

да органи управе, између осталог, доносе правилнике којим се разрађују поједине 

одредбе закона или прописа Владе (члан 69. ст. 1. и 2), као и 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 актима из члана 69. овог 

закона одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима 

установљавати права и обавезе које нису већ установљене законом или прописом Владе 

(члан 70. ст. 1. и 2).  

 

Оцјењујући уставност и законитост оспорене одредбе Правилника Суд је узео у 

обзир и одредбе члана 27. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), којим су утврђена радна 

мјеста државних службеника у рупубличким органима управе, међу којима су: 

руководилац републичке управе (тачка а), замјеник и помоћник руководиоца 

републичке управе (тачка б) и стручни савјетник (тачка д), те да Влада уредбом 

прописује категорије државних службеника и њихова звања и критеријуме за 

аналитичку процјену радних мјеста, док је чланом 28. став 3. прописано да се 

правилником о унутрашњој организација и систематизацији радних мјеста у  

републичком органу управе, а у складу са уредбом Владе из члана 27. став 2. утврђују, 

између осталог, основне и унутрашње организационе јединице, радна мјеста, потребан 

број државних службеника и намјештеника на сваком радном мјесту и општи и посебни 

услови за радно мјесто државног службеника и намјештеника. 

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је законодавац дао овлашћење 

директору Републичке управе за инспекцијске послове да пропише унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста, утврди опис послова и пропише услове 

за обављање тих послова. Дакле, доносилац оспореног акта је, по оцјени Суда, на овај 

начин, примјеном члана 6. став 6. Закона о инспекцијама у Републици Српској, 

прописао унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Инспекторату. 

Тако је овим актом систематизовано радно мјесто главног републичког инспектора и 

помоћника директора за инспекцијске послове, како то и наводи давалац иницијативе, а 

што је сагласно прописивању из члана 33. Закона. У оквиру истог систематизовано је и 

радно мјесто стручног савјетника директора, тј. стручног савјетника за међународне 

пројекте и финансијска питања уз услов двије године радног искуства у траженом 

степену образовања, што давалац иницијативе, погрешним тумачењем законских 

одредби, доводи у везу са руководећим радним мјестима државних службеника у 

републичком органу управе. Суд је, узимајући у обзир да су Законом о државним 

службеницима утврђена радна мјеста државних службеника у републичким органима 

управе, дакле поменута радна мјеста, као и радно мјесто стручног савјетника (члан 27), 

оцијенио да је прописивањем на оспорени начин доносилац Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске 

послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/17 и 107/17) поступио у 

границама својих законских овлашћења када је, у складу са начелима унутрашње 

организације, стручног и рационалног обављања послова, систематизовао радно мјесто 

"Стручни савјетник директора", тј. "Стручни савјетник за међународне пројекте и 

финансијска питања", утврдио опис ових послова и прописао услове за њихово 
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обављање, међу којим и двије године радног искуства у траженом степену образовања. 

Сходно наведеном, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није повријеђено 

начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем 

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

  

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.  

 

 

Број: У-100/17                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                              УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

Будући да је доносилац оспораваног акта о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у републичком органу управе поступио у 

границама својих законских овлашћења и у складу са начелима унутрашње 

организације, стручног и рационалног обављања послова, систематизовао одређена 

радна мјеста, утврдио опис ових послова и прописао услове за њихово обављање, 

оспореним прописивањем није повријеђено уставно начело законитости. 
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Рјешење 

Број: У-113/17 oд 26. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 93/18 

 

 

   

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

члана 37. став 1. тачка г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачке г) и д) Закона о 

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

92/12), на сједници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н и о  је 

 

   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

      

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 3. ст. 1. и 3, 

члана 4. став 2, члана 5. став 3, члана 6. став 1. тачка а), члана 12. став 1, члана 

13. став 4. Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) и члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 

судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18). 

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 4. став 1. Закона о судским таксама ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Стефан Мачкић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 3. ст. 1. и 3, члана 

4, члана 6. став 1. тачка а) и члана 12. став 1. Закона о судским таксама  ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14). У иницијативи се наводи да 

оспорене законске одредбе нису у сагласности са члановима 5, 10, 48. став 2. и 56. 

Устава Републике Српске, затим члановима 6. и 14. Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода, чланом 1. Протокола број 1 уз Европску 

конвенцију, те чланом 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију. Давалац иницијативе, 

наиме, сматра да према оспореним законским одредбама, чак и социјално угрожене 

особе, којима би плаћање судске таксе угрозило егзистенцију, морају да је плате прије 

него што суд уопште размотри њихов захтјев и утврди да ли имају право на ослобађање 

од ове обавезе. На овај начин се, како се истиче, условљава и онемогућава њихов 

приступ суду и судској заштити. Поред тога, по мишљењу иницијатора, оспореним 

прописивањем су нарушена и начела владавине права и правне сигурности, јер 

остваривање права на ослобађање од плаћања судске таксе зависи од произвољности 

поступајућих судија, који оправдан захтјев могу, али не морају да усвоје. У 

иницијативи се такође износи став да су оспорене законске норме дискриминаторне, 

односно да доводе до посредне дискриминације, јер прописују исто поступање према 

особама у различитим материјалним ситуацијама. Посебно се указује на члан 4. став 2. 

предметног закона, којим је предвиђена принудна наплата судске таксе уколико 

странка у прописаном року не достави суду доказ да је ова обавеза плаћена. Давалац 

иницијативе, наиме, сматра да је овакво нормирање супротно члану 1. Протокола број 
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1. уз Европску конвенцију, јер доводи до принудног отуђивања имовине како би се 

намирила таксена обавеза, а да при томе не постоји јавни интерес за овакво лишавање 

имовине.      

 

У допуни иницијативе од 26. јула 2018. године иницијатор указује на то да је, 

након подношења иницијативе, чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 

судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18) измијењен члан 4. 

основног текста овог закона, те из истих разлога изнесених у иницијативи оспорава и 

ову измијењену норму. Поред тога, у допуни иницијативе се тражи и оцјена уставности 

члана 5. став 3, те члана 13. став 4. Закона о судским таксама јер, по мишљењу даваоца 

иницијативе, ове одредбе нису у сагласности са чланом 16. став 2. и чланом 113. ст. 1. и 

2. Устава, због тога што искључују право на жалбу против одлуке суда о праву таксеног 

обвезника на измирење таксе у ратама и о захтјеву за ослобађање од плаћања судске 

таксе.     

 

У одговору на инцијативу који је доставила Народна скупштина Републике 

Српске наводи се да је законодавац, усвајајући оспорена законска рјешења, поступио у 

најбољем интересу грађана, цијенећи разлоге цјелисходности и социјалне сигурности, 

те да у конкретносм случају није дошло до повреде одредаба Устава Републике Српске, 

Европске конвенције о заштити људских права, те њених додатних протокола на које се 

указује у иницијативи. Истиче се да су наводи иницијативе неосновани, јер лице које је 

у стању социјалне потребе и исту докаже, може бити ослобођено од плаћања судске 

таксе, с тим да не постоје ни процесне, нити било које друге одредбе које прописују да 

се поступак неће наставити ако се не приложи доказ о плаћеној такси. Током поступка, 

који се наставља, одлучује се о поднесеном приједлогу за ослобађање од плаћања таксе, 

а принудна наплата ће бити одређена само у случају да до окончања поступка није 

предочен доказ о плаћеној такси, и то у случају да подносилац није ослобођен плаћања. 

У одговору се такође указује на то да судија има дискреционо право да по сопственој 

оцјени цијени сваки доказ појединачно и све заједно, те да на основу тога донесе 

одлуку да ли постоје услови за ослобађање од плаћања судске таксе, слиједом чега нема 

мјеста за тврдње иницијатора о произвољности оцјене судије и стварању правне 

несигурности. Доносилац предметног закона истиче да је управо смисао оспорених 

одредаба да немогућност плаћања судске таксе не буде препрека у остваривању права 

судским путем, да лица којим би плаћање ове обавезе угрозило егзистенцију могу бити 

ослобођена од плаћања исте, те да се неплаћањем таксе не зауставља ток судског 

поступка. Сходно наведеном, предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу као 

неосновану. 

 

Оспореним одредбама Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) прописано је: да се уз поднесак (тужба, 

приједлог, правни лијек и др.) обавезно доставља доказ о плаћеној такси (члан 3. став 

1), да уколико таксени обвезник сматра да испуњава услове за ослобађање плаћања 

таксе прописане овим законом, уз поднеске из става 1. овог члана прилаже и захтјев за 

ослобађање плаћања таксе (члан 3. став 3), да у случају да странка суду достави 

поднесак без доказа о плаћеној такси, суд ће позвати странку, односно њеног 

пуномоћника да уплати одговарајућу таксу у року од осам дана (члан 4. став 1), да 

уколико странка не уплати таксу из става 1. члана 4, суд ће наставити поступак и 

приступити принудној наплати таксе у складу са одредбама овог закона (члан 4. став 2), 

да против рјешења о захтјеву таксеног обвезника да таксену обавезу измири у ратама 

није дозвољена посебна жалба (члан 5. став 3), да обавеза плаћања таксе за тужбу и 
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поднеске настаје даном подношења тужбе, односно поднесака (члан 6. став 1. тачка а)), 

те да суд може ослободити таксеног обвезника од плаћања таксе ако би плаћањем 

таксе, имајући у виду висину средстава из којих се обвезник и чланови његовог 

домаћинства издржавају, та средства била у толикој мјери умањена да би тиме била 

угрожена њихова егзистенција (члан 12. став 1). Према члану 13. став 4. овог закона 

против одлуке суда у вези са захтјевом за ослобађање од плаћања таксе није дозвољена 

посебна жалба.    

   

У току поступка Суд је имао у виду да Рјешењем овог суда број У-78/10 од 29. 

маја 2012. године није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 4. став 

1. Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/08 и 49/09), 

јер је Суд оцијенио да је наведена законска одредба у сагласности са Уставом 

Републике Српске. Имајући у виду наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) 

Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иницијативу у 

односу на члан 4. став 1. Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14), јер је већ одлучивао о уставности ове законске 

одредбе. 

  

 У поступку оцјењивања уставности члана 3. ст. 1. и 3, члана 4. став 2, члана 5. 

став 3, члана 6. став 1. тачка а), члана 12. став 1. и члана 13. став 4. Закона о судским 

таксама  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14), те 

члана 1. Закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама ("Службени гласник 

Републике Српске" број 66/18), Суд је узео у обзир да према одредбама тачака 7, 10, 17. 

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

Устава, Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, порески систем, организацију, 

надлежности и рад државних органа, финансирање остваривања права и дужности 

Републике, као и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред 

тога, према члану 62. став 2. и члану 63. Устава, средства буџета су порези, таксе и 

други законом утврђени приходи, а обавеза плаћања пореза и других дажбина је општа 

и утврђује се према економској снази обвезника.  

 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о судским таксама уређен 

је начин плаћања судске таксе, поступак и услови ослобађања од плаћања ове обавезе, 

начин утврђивања вриједности судског спора, поступак за наплату неплаћене таксе и 

друга питања која се односе на судске таксе. Тако је овим законом, између осталог, 

прописано да судску таксу плаћа лице по чијем захтјеву или у чијем интересу се 

предузимају радње у судском поступку, за који је овим законом утврђено плаћање 

таксе (члан 2. став 1), да се уз поднесак (тужба, приједлог, правни лијек и др.) обавезно 

доставља доказ о плаћеној такси (члан 3. став 1), да уколико таксени обвезник сматра 

да испуњава услове за ослобађање плаћања таксе прописане овим законом, уз поднеске 

из става 1. овог члана прилаже и захтјев за ослобађање плаћања таксе (члан 3. став 3), 

да ако укупан износ таксе коју је таксени обвезник дужан да плати прелази 1/3 његових 

мјесечних примања, суд може, на захтјев таксеног обвезника, рјешењем одредити да 

таксену обавезу измири у највише шест мјесечних рата (члан 5. став 1). Надаље, 

зависно од врсте радње коју предузима суд, одређено је када настаје обавеза плаћања 

судске таксе (члан 6), прописано је да се таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају 

уплатом на жиро-рачун буџета Републике Српске (члан 8), дефинисани су субјекти који 

су ослобођени од плаћања судске таксе (члан 10), затим услови под којим се таксени 

обвезник може ослободити од плаћања судске таксе (члан 12), одређено је да се 

рјешење о ослобађању од обавезе плаћања судске таксе односи на све таксе по 
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одговарајућем предмету, без обзира на то када је настала таксена обавеза (члан 14. став 

1), те да се ослобађање од обавезе плаћања таксе односи само на таксеног обвезника 

коме је то ослобађање признато (члан 17). Поред тога, одређено је да против рјешења 

суда о захтјтеву обвезника за плаћање судске таксе у ратама и о захтјеву за ослобађање 

од плаћање таксе није дозвољена посебна жалба (члан 5. став 3. и члан 13. став 4.)   

 

 Оцјењујући оспорене норме члана 3. ст. 1. и 3, члана 4. став 2, члана 6. став 1. 

тачка а) и члана 12. став 1. Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) и члана 1. Закона о измјенама и допунама 

Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18), Суд је, 

прије свега, узео у обзир да је Уставом конституисано овлашћење законодавца да уводи 

фискалне дажбине, што по оцјени Суда, обухвата могућност њиховог уређивања у свим 

сегментима, као израз утврђене фискалне политике. Због тога је законодавац, приликом 

дефинисања свих основних елемената судских такси, аутономан у одређивању 

појединих нормативних рјешења, под условом да се креће у оквиру Уставом утврђених 

принципа. Како из оспореног закона произлази, судске таксе су јавни приходи који се 

плаћају у корист буџета Републике Српске. Ову обавезу дужно је да плати лице по 

чијем захтјеву или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, тако да 

представљају једну врсту накнаде, односно новчаног еквивалента за одређене радње 

суда. Уважавајући различите материјалне прилике и социјално стање таксених 

обвезника, законодавац је оспореним законом извршио и прилагођавање плаћања 

судске таксе економској снази обвезника (ослобађање од обавезе, плаћање у ратама), 

што представља реализацију начела из члана 63. Устава о сразмјерности плаћања 

фискалних дажбина економској снази обвезника.  

 

 Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да прописујући оспореним законским 

одредбама настанак обавезе и начин плаћања судске таксе, као и услове под којим суд 

може таксеног обвезника ослободити плаћања таксе, законодавац није изашао из својих 

уставних оквира, те није довео у питање гаранције из чланова 5, 10, 48. став 2. и 56. 

Устава. Оспорено прописивање је, по мишљењу овог суда, у домену цјелисходне 

процјене законодавца и представља одраз политике у уређивању предметних односа, 

тако да не доводи у питање наведене уставне гаранције.   

 

 Давалац иницијативе своје наводе о повреди ових уставних норми темељи на 

тврдњи да социјално угрожена лица, која нису у могућности да плате судску таксу, 

према оспореним одредбама предметног закона исту морају да плате прије него што 

суд размотри њихов захтјев за ослобађање од плаћања те таксе. Због тога је, по 

његовом мишљењу, овим лицима онемогућен приступ суду, те су оспореним 

прописивањем повријеђени принципи владавине права и социјалне правде. Суд сматра 

да се ради о очигледно погрешном тумачењу ових законских норми, јер како из члана 

3. став 3. Закона јасно произлази, таксени обвезник који сматра да испуњава услове за 

ослобађање плаћања судске таксе, уз поднесак (тужба, жалба, правни лијек и др.) 

прилаже и захтјев за ослобађање од плаћања исте. Истовремено, ниједном одредбом 

овог закона наставак поступка и поступање суда није условљено плаћањем судске 

таксе, тако да се захтјев за ослобађање од плаћања ове таксе разматра паралелно са 

вођењем поступка. Принудна наплата судске таксе је предвиђена само уколико 

обвезник није ослобођен плаћања. Због тога, по оцјени Суда, оваквим нормирањем није 

дошло до повреде права на приступ суду које је гарантовано чланом 6. став 1. Европске 

конвенције. Евентуалне неправилности у тумачењу и примјени у пракси ових норми, 

према чл 115. Устава, није надлежан да оцјењује Уставни суд.   



269 

 

 

 Поред тога, Суд је оцијенио да оспорене законске одредбе немају 

дискриминаторан карактер, како то сматра давалац иницијативе, јер је обавеза плаћања 

судских такси и других фискланих дажбина општа и односи се на све субјекте који се 

налазе у одређеним, законом предвиђеним ситуацијама. У конкретном случају, сва лица 

по чијем се захтјеву, или у чијем се интересу предузимају одређене радње у судском 

поступку, под истим, Законом прописаним условима, морају испунити обавезу плаћања 

судске таксе. Исто тако, услови који су оспореним законом прописани за ослобађање од 

плаћања судске таксе подједнако се односе на све обвезнике који усљед своје 

материјалне ситуације нису у могућности да изврше ову обавезу.  

 

 Суд је одредбу члана 4. став 2. Закона о судским таксама ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14) оцијенио у вријеме њеног важења, с 

обзиром на то да је члан 4. овог закона измијењен чланом 1. Закона о измјенама и 

допунама Закона о судским таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 

66/18).   

 

 У погледу навода иницијативе да је нормама члана 5. став 3. и члана 13. став 4. 

оспореног закона дошло до повреде члана 16. став 2. и члана 113. ст. 1. и 2. Устава, Суд 

је оцијенио да оваквим прописивањем нису нарушене наведене уставне гаранције. 

Наиме, како из ових законских одредаба јасно произлази, законодавац је искључио 

могућност подношења само посебне жалбе против одлука суда о захтјеву за плаћање 

судске таксе у ратама и о захтјеву за ослобађање од плаћање таксе. То не значи да је 

жалба у потпуности искључена, како то погрешно тумачи иницијатор. Када се има у 

виду да судска такса представља један од сегмената трошкова судског поступка, 

рјешење суда о захтјеву за плаћање судске таксе у ратама и о захтјеву за ослобађање од 

плаћање ове таксе може се побијати путем жалбе против одлуке о главној ствари. 

Оспорено нормативно рјешење је, по оцјени Суда, у функцији економичности поступка 

и суђења у разумном временском року и не доводи у питање уставне гаранције о праву 

физичких и правних лица на жалбу или друго правно средство против одлука којим се 

рјешава о њиховом праву или на законом заснованом интересу.   

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности 

оспорених законских одредаба одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-113/17                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. септембар 2018. године                                                               УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман 
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Имајући у виду да таксени обвезник може уз поднесак прилажити и захтјев 

за ослобађање од плаћања таксе, при чему ниједном одредбом закона наставак 

поступка и поступање суда није условљено њеним плаћањем, а принудна наплата је 

предвиђена само уколико обвезник није ослобођен плаћања таксе, оспореним 

законским рјешењима није дошло до повреде права на приступ суду. 
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Одлука 

Број: У-3/16 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 

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

члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. октобра 2018. године, донио је  

 

О Д Л У К У  

 

 

Утврђује се да члан 160а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске.  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности чланова 160б и 160в 

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

40/13, 106/15 и 3/16).  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење „Центар за хуману политику“ из Добоја дало је Уставном суду 

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

оцјењивање уставности чланова 160а, 160б и 160в Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), (у даљем 

тексту: Закон) због тога што прописује мању накнаду за легализацију изграђених 

објеката од накнаде за добијање грађевинске дозволе за будућу изградњу објеката, а као 

мјерило је прописана различита површина објеката. Истиче се мишљење да се 

оспореном законском одредбом о мањој накнади за легализацију доводе у 

привилегован положај они који су изградили објекте без претходно прибављене 

грађевинске дозволе у односу на градитеље који законито граде. У иницијативи се, 

такође, истиче да члан 160б Закона прописује накнаду за легализацију  за објекте 

изграђене у првој зони, и то идентично накнади прописаној чланом 73. Закона за 

легално изграђене објекте, док се за легализацију објеката изграђених у другој и 

осталим зонама  сматра да се неуставно прописује мања накнада за легализацију, за 

разлику од  накнаде за легално изграђене објекте прописане чланом 73. Закона. Такође, 

у иницијативи се указује на то да је чланом 160в Закона прописано да накнаду за 

легализацију изграђеног објекта не плаћају чланови породица погинулих бораца, ратни 

војни инвалиди I и II категорије и најтежи цивилни инвалиди, што се сматра 

неуставним због разликовања обавезе на плаћање накнаде по основу различитог 

статуса грађана. Иницијативом се указује на то да су оспорене одредбе супротне начелу 

равноправности и једнакости грађана пред законом, које начело је утврђено одредбом 

члана 10. Устава Републике Српске. Сматра се да ни утврђивање  општег интереса 

чланом 151а Закона није основ за уставност оспорених одредби Закона. Због наведеног 

предлаже се да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

Уставом, да донесе привремену мјеру, којом би се онемогућила њихова примјена, као и 

да отклони посљедице њихове примјене.  

 

Разматрајући иницијативу Уставни Суд је на сједници одржаној 24. фебруара 

2016. године рјешењем покренуо поступак за оцјењивање уставности чланова 160а, 
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160б и 160в Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16). Истим рјешењем Уставни суд није прихватио 

иницијативу за обуставу примјене оспорених одредби Закона о уређењу простора и 

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

        

У одговору на иницијативу који је Народна скупштина Републике Српске  

доставила након пријема рјешења Суда о покретању поступка наводи се да је 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, које се односе на легализацију, 

раздвојена социјална бесправна изградња од комерцијалне бесправне изградње. 

Образлаже се да је  избјегавање плаћања накнада прописаних у поступку издавања 

грађевинске дозволе првенствено посљедица лошег економског стања социјално 

угрожених грађана, а посебно чланова породица погинулих бораца, ратних војних 

инвалида, осталих најтежих инвалида и сл. Истиче се да је након објављивања  Одлуке 

Уставног суда Републике Српске број  У-82/13 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 2/15), законодавац новим, другачијим законским рјешењима прописао механизме 

за правно и техничко санирање посљедица бесправно изграђених објеката. Као 

одлучујуће се истиче да  је законодавац на основу директне примјене Устава прописао 

чланом 151а Закона да питања легализације представљају општи интерес за Републику 

Српску. У смислу општег интереса оспораваних одредаба чл. 160а, 160б и 160в Закона 

наводи се да уређују поступак легализације на начин да се уводи накнада за 

легализацију као посебан вид накнаде, другачији од накнаде за будућу изградњу и 

дефинише начин њеног обрачуна за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне 

објекте површине до 400 м2, који чине највећи проценат бесправних објеката и за које 

се одредбама чл. 160а и 160б Закона на јединственим принципима уређује поступак 

обрачуна накнаде за легализацију. Такође се одредбама члана 160в Закона, као посебна 

категорија лица међу бесправним градитељима, дефинишу породице погинулих бораца, 

ратни војни инвалиди прве и друге категорије и лица која имају статус најтежих 

цивилних инвалида у колицима и слијепа лица, за које се, с обзиром на њихов статус, 

прописује да не плаћају накнаду за легализацију. То представља један вид помоћи 

државе у њиховом стамбеном збрињавању, а  то право не могу остварити лица која су 

по основу тог статуса већ ријешила стамбено питање. Наводи се да су новим законским 

одредбама регулисана права и обавезе  лица која су  по свом социјалном статусу у 

тежој социјалној, економској и правној ситуацији  у односу на све остале субјекте у 

Републици. Закључује се да су неприхватљиве тврдње подносиоца иницијативе  да 

предметне одредбе чине повреду Устава, јер, напротив, предметно законско рјешење 

има  основ у одредбама Устава, које прописују: да се законом уређује заштита, 

коришћење, унапређивање и управљање добрима од општег интереса, као и плаћање 

накнаде за коришћење добара од општег интереса и градског грађевинског земљишта 

(члан 59. Устава); да Република гарантује минимум социјалне сигурности грађана и 

обезбјеђује функционисање јавних служби у складу са законом (члан 61. став 1. 

Устава); да је Република надлежна, између осталог, да уређује  заштиту свих облика 

својине (Амандман XXXII тачка 6, којим амандманом је измијењен члан 68. Устава), те 

да Закон поштује гаранцију равноправности грађана (члана 10. Устава). Народна 

скупштина указује на предмет овог суда број У-3/14 од 24. фебруара 2015. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 18/15) у поступку оцјене уставности и 

законитости Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца 

одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 134/11, 15/12 и 40/12). Законодавац је мишљења да овакво прописивање 

представља цјелисходно рјешење, будући да на предметни начин омогућава да се  

бесправна градња уведе у правне оквире, који у складу са мјерама економске и 
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социјалне политике, подстиче економски развој и повећање социјалног благостања 

грађана. Законодавац предлаже да Суд из наведених разлога дату иницијативу не 

прихвати.  

 

Предмет оцјене уставности су одредбе чланова 160а, 160б и 160в, Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 

и 3/16), које се цитирају како слиједи:  

 

 

Члан 160а. 

 

(1) За објекте из члана 152. и члана 157. став 1. овог закона и завршене помоћне 

објекте, у смислу овог закона, накнада за легализацију плаћа се у фиксном 

износу зависно од укупне корисне површине изграђеног објекта, и то: 

a) за објекте укупне корисне површине до 100 м2 накнада за легализацију 

износи 100 КМ, 

b) за  објекте укупне корисне површине од 100 м2 до 200 м2 накнада за 

легализацију износи 500 КМ, 

 в)  за објекте укупне корисне површине од 200 м2 до 300 м2 накнада зе легализацију 

износи 1.000 КМ и 

             г)  за објекте укупне корисне површине од 300 м2 па до максималне корисне 

површине за наведену бруто грађевинску површину објекта накнада за легализацију 

износи 2.000 КМ. 

(2) Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња 

постојећег легално изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидуалног стамбено-

пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2, накнада за легализацију 

дограђеног или надограђеног дијела објекта обрачунава се у фиксном износу на начин 

прописан ставом 1. овог члана, при чему се приликом одређивања величине објекта 

узима укупна површина раније изграђеног објекта и дограђеног, односно надограђеног 

дијела објекта. 

(3) За започете индивидуалне стамбене или индивидуалне стамбено-пословне 

објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, за које је изграђена најмање једна 

надземна етажа, осим за објекте у првој зони градског грађевинског земљишта, 

инвеститор у поступку легализације плаћа: 

а) накнаду за легализацију већ изграђеног дијела објекта, која се обрачунава у 

складу са ставом 1. овог члана за сваку етажу над којој је изграђена стропна 

конструкција  и 

б) накнаде из члана 73. овог закона, за преосталу површину објекта који ће се 

изградити на основу грађевинске дозволе за завршетак радова према главном пројекту.  

 

Члан 160б. 

 

За све објекте изграђене у првој зони градског грађевинског земљишта, као и за остале 

бесправне објекте, накнаду за легализацију чине накнаде из члана 73.овог закона.  

 

Члан 160в. 

 

(1) Изузетно, накнаду за легализацију индивидуалног стамбеног или индивидуалног 

стамбено-пословног објекта бруто грађевинске површине до 400 м2  не плаћају лица 

која на основу свог статуса нису ријешила стамбено питање, и то: 
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а) породице погинулих бораца, 

б) ратни војни инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан њиховог  

породичног домаћинства и 

в) лица која имају статус најтежих цивилних инвалида у колицима и слијепа лица. 

(2) Утврђивање статуса и права лица из става 1. овог члана врше органи који су у 

складу са посебним прописима надлежни за те категорије лица.  

 

Суд је, осим оспорених цитираних законских одредби, имао у виду и остале 

одредбе којима је прописано да је инвеститор изградње објеката на градском 

грађевинском земљишту дужан да прије добијања грађевинске дозволе плати ренту и 

накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, те да се накнада за 

уређење градског грађевинског земљишта утврђује у складу са одредбама овог закона, 

прописа донесених на основу овог закона и одлуке скупштине јединице локалне 

самоуправе из члана 69. став 1. овог закона (члан 73. ст. 1. и 2), као и поступак и начин 

утврђивања ренте и предметне накнаде (чл. 74. до 77). Осим тога, Суд је имао у виду да 

је посебним поглављем Закона уређена легализација бесправно изграђених објеката или 

њихових дијелова (чл. 151. до 168), односно начин и поступак легализације (чл. 151. до 

159), услови и накнада за легализацију, те начин обрачуна и плаћања (чл. 160. до 165). 

Према члану 151. став 1. овог закона, легализација, у смислу овог закона, представља 

накнадно издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе за 

објекте, односно дијелове објекта изграђене, започете или реконструисане без 

грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе, на 

којима је приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта, а 

који су изграђени или чија је изградња започела до ступања на снагу овог закона. 

Чланом 151а. Закона је прописано да легализација објеката представља општи интерес 

за Републику Српску који се остварује примјеном одредби овог закона којима је 

уређена легализација. Чланом 160. став 1. овог закона прописано је да је инвеститор, 

односно власник објекта који је предмет легализације, дужан да плати накнаду за 

легализацију објекта обрачунату у складу са овим законом, уз могућност плаћања на 

начин прописан чланом 75. став 2. овог закона.  

 

Разматрајући разлоге иницијативе у односу на члан 10. Устава, који гарантује да 

су грађани Републике  равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство, Суд је имао 

у виду и друге релевантне одредбе Устава, и то:  одредба члана 5. став 1. Устава, према 

којој се уставно уређење Републике, између осталог, темељи на: гарантовању и заштити 

људских слобода и права у складу са у складу са међународним стандардима (алинеја 

1), социјалној правди (алинеја 3) и владавини права (алинеја 4); члан 51. Устава, који 

прописује да Република мјерама економске и социјалне политике подстиче економски 

развој и повећање социјалног благостања грађана; члан 68. Устава, који је замијењен 

Амандманом XXXII који прописује да Република, између осталог, уређује и 

обезбјеђује: остваривање и заштиту људских права и слобода (тачка 5), основне циљеве 

и правце демографског и социјалног развоја, коришћење простора, политику и мјере за 

усмјеравање развоја (тачка 8), као и облике социјалне заштите, борачку и инвалидску 

заштиту и бригу о дјеци и омладини (тачка 12). 

У поступку оцјењивања оспореног члана 160а Закона о уређењу простора и 

грађењу, којим се различито прописује накнада за легализацију одређених већ 

изграђених објеката од накнаде за добијање грађевинске дозволе за будућу изградњу 



275 

 

објеката, Суд је оцијенио да утврђивањем фиксне накнаде према површини објекта и 

према зонама изградње нису прописана једнака мјерила за све градитеље, како легалне, 

тако и нелегалне изградње. Суд је утврдио да је овакво прописивање, прије свега, 

супротно начелу владавине права из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, које је једно од 

највиших уставних вриједности, а огледа се, између осталог, у принципу да закони 

морају бити општи и једнаки за све адресате, што се у овом случају односи на све 

градитеље објеката, без обзира на то да ли је у питању легална или нелегална изградња. 

Међутим, оспореном законском одредбом су за грађане успостављени различити 

режими приликом остваривања истог права грађења и употребе објеката. Како 

могућност легализације бесправне градње сама по себи представља погодност, то се 

овом законском одредбом легални градитељи доводе у различиту правну ситуацију у 

односу на нелегалне градитеље. Овакво разликовање инвеститора легалних и 

нелегалних објеката, по оцјени Суда, супротно је и гаранцијама равноправности 

грађана и правне једнакости пред законом из члана 10. Устава, јер ово уставно начело 

подразумијева и прописивање једнаких услова за остваривање одређених права, без 

дискриминације. Чињеница да су се инвеститори бесправних објеката довели у 

неповољан правни положај кршењем закона приликом изградње, не може бити основ за 

прописивање Законом фиксне и финансијски повољније накнаде за легализацију 

објеката за разлику од накнаде за легално изграђене објекте. Суд указује на то да 

захтјев правне једнакости не допушта разликовање грађана из истих правних ситуација 

у обавезама које су прописане законом, дакле, законодавац не може да ради отклањања 

посљедица које су настале усљед нелегалне градње, тј. кршења закона, те усљед 

непоступања надлежних инспекцијских органа поводом тога ‒ прописује повољније 

услове за инвеститоре нелегално изграђених објеката од оних услова који су 

предвиђени за законит начин стицања права на грађење и употребу објеката. Суд 

сматра да се на овај начин стимулише нелегална градња, умјесто да се спријечи, како не 

би дошло до даљег нарушавања система просторног планирања и изградње у 

Републици. Сходно наведеном, Суд је оцијенио да оспорено прописивање није у 

сагласности ни са гаранцијама из члана 45. Устава, према којем је свако дужан да се 

придржава Устава и закона, затим принципом уставности из члана 108. Устава, те са 

начелом правне сигурности из члана 5. став 1. алинеја 4. Устава, као општим правним 

начелом. 

 

Оцјењујући уставност оспореног члана 160б Закона, Суд је оцијенио да се овим 

чланом не прави разлика између накнаде прописане за законито изграђене објекте у 

односу на накнаду за објекте изграђене без грађевинске дозволе у првој зони и за оне 

који нису обухваћени чланом 160а Закона, тако да је обезбијеђена једнакост грађана, на 

коју се иницијативом указује, сагласно гаранцијама из члана 10. Устава, па из тог 

разлога Суд није прихватио иницијативу у овом дијелу.  

 

Оцјењујући уставност члана 160в Закона, према коме накнаду за легализацију  

изграђеног објекта до 400 м2 површине не плаћају чланови породица погинулих 

бораца, ратни војни инвалиди I или II категорије, односно ако је инвеститор члан 

њиховог породичног домаћинства и лица која имају статус најтежих цивилних 

инвалида у колицима и слијепа лица, Суд је утврдио да је круг лица у поступку 

легализације одлучујући основ ослобађања од накнаде. Оспорено ослобађање од 

обавезе плаћања накнаде је у функцији посебне бриге јавне власти са настојањем да се 

омогући успостава веће социјалне равноправности, уједначе права, елиминише могућа 

дискриминација, те тако обезбиједи правна сигурност за наведену категорију грађана. 

Ова лица, по оцјени Суда, оваквим прописивањем нису стављена у повољнији положај 
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у односу на друге обвезнике накнаде, имајући у виду њихову знатно неповољнију 

животну ситуацију, а законодавац је имао уставни основа да по основу прописаног 

општег интереса даје  повољности групама грађана сразмјерно разликама, чиме је 

настојао да обезбиједи једнаке шансе за свакога у друштву. Уставно начело једнакости 

и равноправности из члана 10. Устава не подразумијева равноправност и једнакост 

грађана у апсолутном смислу, већ једнак третман субјеката који се налазе у истим или 

истоврсним околностима приликом реализације одређених права и обавеза. Због тога се 

питање обавеза на плаћање накнаде за легализацију ових категорија грађана који су 

изградили објекте, одређене површине, без грађевинске дозволе, не може успоређивати 

са обавезама за плаћање накнаде за градњу за она лица која су изградила објекте са 

грађевинском дозволом, или која ће убудуће градити на основу грађевинске дозволе, 

чија правна ситуација и није предмет регулисања овим законским одредбама посебног 

поглавља о легализацији. Преференцијални третман лица из члана 160в став 1. управо 

сразмјерно разликама, по оцјени Суда, на недискриминирајући начин обезбјеђује им 

једнаке могућности да остваре право грађења и употребе објеката у законом 

прописаном поступку. Суд је оцијенио да је прихватљива мјера законодавца као 

одговор на постојеће чињенично стање и у сврху исправљања одређене структуралне 

неједнакости. Суд је, такође, оцијенио да је оспорена одредба сагласна члану 51. 

Устава, који прописује да Република мјерама економске и социјалне политике подстиче 

економски развој и повећање социјалног благостања грађана, те да је законодавац 

чланом 151а. овог закона утврдио да легализација објеката представља општи интерес 

за Републику Српску. Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је оспорена законска 

одредба у сагласности са начелима из члана 5. став 1. и члана 10. Устава. Из наведених 

разлога Суд није прихватио иницијативу у дијелу којим се оспорава члан 160в Закона.  

 

У погледу захтјева даваоца иницијативе који се односи на отклањање посљедица 

насталих примјеном оспорених законских одредби, Суд је, сагласно одредбама члана 

115. Устава, оцијенио да није надлежан да оцјењује начин њихове примјене, па самим 

тим ни да предузима мјере за отклањање посљедица до којих је евентуално дошло у 

поступку примјене.        

                                                                                           

На основу свега изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.   

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

Број: У-3/16                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

31. октобар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                             Мр Џерард Селман с.р.  
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Будући да су оспораваним одредбама, којима је прописана накнада за 

легализацију бесправно изграђених објеката, накнаде одређене на неједнак начин у 

односу на накнаде које су дужни плаћати легални градитељи објеката, овакво 

разликовање између инвеститора легалних и нелегалних објеката супротно је 

гаранцијама равноправности грађана и правне једнакости пред законом. 
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Рјешење 

Број: У- 46/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

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

члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. октобра 2018. године, донио је  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

уставности члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури 

Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ 

пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године и члана 44. 

Правилника о организацији и систематизацији Друштва за управљање 

инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени 

текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јанко Вукоје и Александар Вуксан из Бање Луке дали су Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и 

законитости члана 37. Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени 

текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године, који је донио генерални 

директор, и члана 44. Правилника о организацији и систематизацији Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени 

текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године, који је донио Управни одбор. 

Из садржаја иницијативе произлази да се иста односи на оцјењивање уставности чл. 37. 

и 44. ових аката, које одредбе сматрају супротним члану 109. Устава Републике Српске, 

јер се њима прописује да ови акти ступају на снагу даном доношења, затим да није 

прописан начин објаве, а посебно се истиче као одлучујуће да ови акти нису објављени. 

Такође, наводи се да је овакво ступање на снагу оспорених аката произвело посљедице 

за даваоце иницијативе, тј. престао им је радни однос, па су заштиту својих права из 

радног односа затражили код надлежног суда. С тим у вези, указују на чињеницу да и у 

случају да су наведени акти престали да важе или су усаглашени са Уставом Републике 

Српске, нису отклоњене посљедице њихове неуставности. Предлаже се да Суд утврди 

неуставност оспорених одредби поменутих аката.  

 

У одговору, уз достављену документацију, законски заступници Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука у име 

доносиоца Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва за управљање 

инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka, чији правни сљедник је 

Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука, 

наведено је да је поступак спајања уз припајање Друштва за управљање инвестиционим 

фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka Друштву за управљање инвестиционим 
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фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука окончан рјешењем о регистрацији 

Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0-Рег-16-001624 од 13. септембра 2016. 

године, те да је Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD 

Banja Luka рјешењем Окружног привредног суда Бања Лука број: 057-0Рег-16-001908 

од 29. септембра 2016. године брисано из судског регистра. Надаље, да је Правилник о 

унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим 

фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-02/16 од 12. 

септембра 2016. године, како је наведено, престао да важи 30. септембра 2016. године, 

тј. прије давања иницијативе, као и да овај акт није произвео посљедицу престанка 

радног односа давалаца иницијативе, те је предложено да се иницијатива у овом дијелу 

не прихвати.  

 

Управни одбор Друштва као доносилац Правилника о организацији и 

систематизацији Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" 

а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године, 

није доставио одговор на иницијативу. 

 

Оспорени Правилник о унутрашњој организационој структури Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени 

текст, број: 1049-02/16 од 12. септембра 2016. године донио је генерални директор на 

основу чл. 23. и 24. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 92/06 и 82/15), члана 314. Закона о привредним друштвима 

("Службени гласник Републике Српске" број 127/08) и члана 28. Статута Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka.  

 

Оспорени Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање 

инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст број: 

207-1-УО/16 од 08. септембра 2016. године донио је Управни одбор, на основу члана 

47. Статута Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Кристал Инвест" а.д. 

Бања Лука, у складу са Законом о инвестиционим фондовима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 92/06 и 82/15) и Правилником о пословању друштва за 

управљање инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске" број 

105/15).   

 

Разматрајући оспорена акта Суд је, прије свега, размотрио питање пречишћеног 

текста, као претходно питање у овом поступку. Под пречишћеним текстом општег акта 

сматра се укупност важећих правних норми сабраних и систематизованих у један текст 

из више важећих и истоврсних општих аката, а израда пречишћеног текста не утиче на 

њихов садржај или важење, односно пречишћени текст је техничко помагало, које 

омогућава адресатима сагледавање одређене материје на једном мјесту.  

Суд је утврдио да је Правилник о унутрашњој унутрашњој организационој 

структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" a.d. Banja 

Luka, број: 971-01/15 од 21. октобра 2015. године, измијењен Одлуком Управног одбора 

број: 45-01/16 од 18. јануара 2016. године, којом је допуњен члан 37. поменутог 

правилника и одлучено да је Правилник о унутрашњој организационој структури 

Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ 

пречишћени текст, број: 45-02/16 од 18. јануара 2016. године, саставни дио ове одлуке. 

По оцјени Суда, Одлука има карактер правилника о допуни правилника, јер садржи 

опште одредбе о допуни, те није одлучујући њен назив него садржај. Увидом у текст 
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Правилника и Одлуке Суд је утврдио да пречишћени текст Правилника садржи све 

одредбе претходног правилника и наведене Одлуке.  

 

Одлуком Управног одбора број: 836-01/16 од 19. јула 2016. године, такође, 

допуњен је члан 37. наведеног правилника, одређен датум почетка примјене и одлучено 

да је пречишћени текст Правилника о унутрашњој организационој структури Друштва 

за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени 

текст, број: 836-01/16 од 19. јула 2016. године, саставни дио ове одлуке. Имајући у виду 

да Одлука има карактер правилника о допуни правилника, којом је допуњен основни 

текст Правилника, а који садржи идентичан текст раније усвојених одредби 

Правилника и измјена, то се ради о пречишћеном тексту.  

 

Одлуком број: 879-01/16 од 25. јула 2016. године у чл. 17. и 18. основног текста 

Правилника измијењена је ријеч "Асистент" у "Асистент-аналитичар", измијењен члан 

25, те у члану 32. поднаслов Асистент у Back Office-u" у "Асистент-аналитичар у Back 

office-u", и одлучено да је пречишћени текст Правилника о унутрашњој организационој 

структури Друштва за управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" AD Banja 

Luka ‒ пречишћени текст, број: 879-02/16 од 25. јула 2016. године саставни дио ове 

одлуке. Како ова одлука има карактер правилника о измјени правилника, те којом је 

измијењен основни текст Правилника, а који садржи идентичан текст раније усвојених 

одредби Правилника и њихових измјена, то је у питању пречишћени текст.  

 

Коначно, Одлуком број: 1049-01/16 од 12. септембра 2016. године, у члану 37. 

предметног правилника измијењен је датум важења, те је одлучено да је пречишћени 

текст Правилник о унутрашњој унутрашњој организационој структури Друштва за 

управљање инвестиционим фондовима "Zepter Invest" a.d. Banja Luka,  број: 971-01/15 

од 21. октобра 2015. године, саставни дио ове одлуке. Дакле, оспорени Правилник о 

унутрашњој организационој структури Друштва за управљање инвестиционим 

фондовима "Zepter Invest" AD Banja Luka ‒ пречишћени текст, број: 1049-01/16 од 12. 

септембра 2016. године израђен је у форми пречишћеног текста, пошто наведене 

Одлуке имају карактер правилника о измјени или допуни правилника и без обзира на 

њихов назив, овим одлукама је измијењен или допуњен основни текст Правилника, 

који садржи идентичан текст раније усвојених одредби Правилника.  

   

Поред тога, Суд је, увидом у достављену документацију, утврдио да је 

Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим 

фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 43-У/16 од 08. 

фебруара 2016. године измијењен Одлуком Управног одбора о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији, број: 207-УО/16 од 08. септембра 2016. 

године, тако што је у члану 29. овог правилника брисан дио табеле из табеларног 

прегледа радних мјеста који садржи стручну спрему и број извршилаца, док је назив 

радних мјеста остао идентичан, као и остале одредбе предметног акта. Како је оспорени 

Правилник о организацији и систематизацији Друштва за управљање инвестиционим 

фондовима "Кристал Инвест" а.д. Бања Лука ‒ пречишћени текст, број: 207-1-УО/16 од 

08. фебруара 2016. године и 08. септембра 2016. године израђен у форми пречишћеног 

текста и пошто наведена Одлука има карактер правилника о измјенама и допунама 

правилника, то је овом одлуком измијењен и допуњен основни текст Правилника, који 

садржи идентичан текст раније усвојених одредби основног текста Правилника.  
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Имајући у виду да је Уставни суд, према члану 115. Устава Републике Српске, 

надлежан за оцјењивање закона, статута и других општих аката, а да није надлежан за 

оцјењивање пречишћених текстова закона, статута и других општих аката, Суд, 

сагласно одредби члана 61. став 1. тачка д) у вези са чланом 37. став 1. тачка а) Закона о 

Уставном суду Републике Српске, није прихватио дату иницијативу.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић.   

 

 

Број: У-46/17                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

31. октобар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                              Мр Џерард Селман с.р. 

 

 

 

 

 

 

С обзиром на то да је Уставни суд надлежан за оцјењивање закона, статута 

и других општих аката, а да није надлежан за оцјењивање пречишћених текстова 

закона, статута и других општих аката као у конкретном случају, није прихватио 

дату иницијативу. 
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Одлука 

Број: У-47/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

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

члана 42. став 1. и члана 60. став 1. тач. а), б) и д)  Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 31. октобра 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 4. ст. 4. и 5, члан 5, члан 7. ст. 1, 2. и 4, те прилози 2, 3. и 

4. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник 

Републике Српске“ број 59/16) нису у сагласности са Уставом Републике Српске, 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

106/09 и 44/15) и Законом о Републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 57/16 и 31/18).  

 

Утврђује се да члан 7. став 3. и члан 8. Правилника о спровођењу 

континуиране едукације („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16) нису у 

сагласности са Уставом Републике Српске, Законом о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15), Законом о здравственим 

коморама („Службени гласник Републике Српске“ 35/03) и Законом о Републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 

121/12, 15/16, 57/16 и 31/18).  

  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 3. 

став 3. и Прилога 1. Правилника о спровођењу континуиране едукације („Службени 

гласник Републике Српске“ број 59/16).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Фармацеутска комора Републике Српске, коју заступа предсједница Јагода 

Радаковић, поднијела је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 

приједлог за оцјењивање уставности и законитости члана 3. став 3, члана 4. ст. 4. и 5. и 

чл. 5, 7. и 8, те Прилога 1. и 2. Правилника о спровођењу континуиране едукације 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 59/16). Предлагач истиче да је 

прописујући на оспорени начин министар здравља и социјалне заштите регулисао шире 

од надлежности да пропише врсте, програм и трајање континуиране едукације, а како је 

одређено чланом 94. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15). Такође, министар је неовлашћено, евалуацију и 

акредитацију програма континуиране едукације, повјерио Савјету за здравље, што је у 

супротности са чланом 8. став 6. Закона о здравственој заштити у дијелу којим 

регулише надлежност Савјета, те са чланом 8. Закона о здравственим коморама. 

Предлагач сматра да је на овај начин ресорни министар регулисао супротно члану 90. 

став 1. тачка 4. и члану 108. Устава.  

 

У одговору Министарства здравља и социјалне заштите се, уз упућивање на 

одредбе чл. 21. и 82. став 2. Закона о републичкој управи, чл. 8. и 94. Закона о 
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здравственој заштити и члана 5. Закона о здравственим коморама, констатује да је 

предметни приједлог неоснован те предлаже његово одбијање.  

 

Правилник о спровођењу континуиране едукације („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 59/16) донио је, 8. јула 2016. године, министар здравља и 

социјалне заштите на основу члана 94. став 3. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) и члана 82. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 

74/10,86/10, 24/12, 121/12 и 16/15). 

 

Оспореним  чланом 3. став 3. Правилника прописано је да се садржај и услов за 

врсте континуиране едукације налазе у Прилогу 1. овог правилника и чине његов 

саставни дио, док су Прилогом 1. прецизирани садржај, и услови одржавања и учешћа 

на конгресу и конференцији (тачка 1), симпозијуму (тачка 2), годишњем стручном 

састанку (тачка 3), стручном састанку (тачка 4), семинару (тачка 5), курсу (тачка 6) и 

онлајн едукацији (тачка 7).  

 

Оспорени члан 4. ст. 4. и 5. одређује да организатор  из  става  3.  овог  члана  

прије  почетка  континуиране  едукације којa  се  спроводи  на  територији  Републике  

Српске, доставља  Савјету за  здравље захтјев  за  акредитацију  програма,  прилаже  

програм и  фото-копију рјешења о регистрацији од надлежног суда, док се захтјев из 

става 4. овог члана налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио. 

Прилог 2. садржи образац Захтјева за акредитацију програма континуиране едукације 

(КЕ).     

 

Оспореним чланом 5. ст. 1‒6. Правилника прописано је: да евалуацију и 

акредитацију програма спроводи Савјет, да се евалуација из става 1. овог члана заснива 

на критеријумима за евалуацију,  да се критеријуми из става 2. овог члана налазе у 

Прилогу 3. овог правилника и чине његов саставни дио, да ће се акредитовати програм 

који задовољава најмање првих осам критеријума из става 3. овог члана, да се 

акредитовани програм из става 1. овог члана објављује на интернет страници 

Министарства здравља и социјалне заштите и страници надлежне здравствене коморе, 

да евиденцију акредитованих програма води Савјет. Прилог 3. садржи таксативно 

набројане критеријуме за оцјењивање програма.     

 

Оспореним чланом 7. ст. 1‒4. Правилника прописано је: да организатор издаје 

здравственом  раднику  и  здравственом  сараднику увјерење о учествовању у програму 

континуиране едукације, да се увјерењем  из  става  1.  овог  члана  потврђује учешће  у  

програму континуиране едукације, које садржи сљедеће податке: назив и лого 

организатора континуиране едукације, мјесто и датум одржавања, име и презиме 

здравственог радника и здравственог сарадника, назив теме, врсту континуиране 

едукације, број акта и датум акредитације програма, број додијељених бодова и потпис 

са печатом организатора континуиране едукације, да на основу издатог увјерења, 

надлежне здравствене коморе врше лиценцирање и релиценцирање, да се изглед 

увјерења из става  2.  овог члана налази у Прилогу 4. овог правилника и чине његов 

саставни дио. У Прилогу 4. садржан је образац увјерења о учествовању у програму 

континуиране едукације.    
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Оспореним чланом 8. Правилника прописано је да континуирану едукацију која 

се спроводи ван територије Републике Српске бодује надлежна комора током 

лиценцирања и релиценцирања. 

  

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

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

број 104/11 и 92/12), прошири оцјену уставности и законитости Правилника и на његов 

Прилог 3, којим су прописани критеријуми за оцјењивање програма континуиране 

едукације, као и Прилог 4. којим је прописан образац увјерења о учествовању у 

програму континуиране едукације. 

       

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног прописивања Суд 

је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. ал. 4. и 7), да Република, између осталог, 

уређује и обезбјеђује правни положај предузећа и других организација, њихових 

удружења и комора (тачка 6. члана 68. Устава који је замијењен Амандманом XXXII на 

Устав), да се државна власт у Републици организује на начелу подјеле власти (члан 69. 

став 1), да министарства и други републички органи управе, између осталог, проводе 

законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине (члан 97. став 2), да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, док 

прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108). Суд је 

имао у виду да је чланом 90. став 1. тачка 4. Устава, у односу на који предлагач 

оспорава предметне одредбе Правилника, утврђено да Влада доноси уредбе, одлуке и 

друга акта за извршавање закона. 

  

 Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) прописано: да Влада оснива Савјет за 

здравље као савјетодавно тијело, да Савјет има седам чланова које именује и 

разрјешава Влада на период од четири године из реда истакнутих стручњака из 

појединих грана медицине или стоматологије, уз заступљеност оба пола, а на приједлог 

министра, да је надлежност Савјета анализа стања у области здравствене заштите, те 

предлагање и подстицање доношења мјера за унапређење здравствене заштите, 

планирања, програмирања, развоја, едукације и других питања из здравствене заштите 

од интереса за Републику (члан 8. ст. 4, 5. и 6), да је континуирана едукација посебан 

вид стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, која се 

организује ради стицања знања и вјештина у циљу праћења и примјене савремених 

научних достигнућа, да континуирану едукацију могу организовати здравствене 

установе, високошколске установе здравствене струке и удружења из области 

здравства, а према плану континуиране едукације који се доноси крајем текуће године 

за наредну годину, као и да министар правилником прописује врсте, програм и трајање 

континуиране едукације (члан 94).  

      

Законом о здравственим коморама („Службени гласник Републике Српске“ број 

35/03) утврђено је: да су здравствене коморе Републике Српске самосталне, 

професионалне организације доктора медицине, доктора стоматологије и 

дипломираних фармацеута, да се на територији Републике Српске организују три 

Здравствене коморе: Комора доктора медицине, Комора доктора стоматологије и 

Фармацеутска комора (члан 1), да је дјелатност комора, између осталог, усмјерена 

нарочито на издавање увјерења (лиценце) за обављање професионалне дјелатности те 



285 

 

провјеравање знања и компетентности чланова да се баве својом професијом (члан 5. 

ал. 1. и 2), да се увјерење о чланству обнавља сваке пете године провјером знања и 

способности чланова, дефинисаном од стране Коморе, а неопходним за обављање 

одређене дјелатности, да се поступак и начин провјере знања утврђује општим актом 

сваке Коморе појединачно и доноси га скупштина сваке Здравствене коморе у складу са 

законом, а овим правилником Комисија за континуирану едукацију остварује увид у 

едукацију чланства, тако да се провјера знања врши ванредно само за оне чланове који 

нису учествовали у континуираној едукацији у временском периоду од пет година на 

начин који је предвиђен правилником. Скупштина сваке Здравствене коморе дужна је 

прибавити претходну сагласност Министарства здравља на правилник из претходног 

става овог члана (члан 8. ст. 1, 4. и 5), да се свака Комора организује и представља 

самосталан правни субјект, путем својих органа: скупштине, извршног одбора, 

надзорног одбора, суда части и других тијела у складу са статутом (члан 10). 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је Законом о Републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 57/16 и 

31/18) прописано да је Републичка управа дио извршне власти Републике Српске која 

врши послове у оквиру права и дужности Републике (члан 2), да послове управе 

обављају министарства, републичке управе и републичке управне организације (члан 

12), да органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте, а да се 

правилником разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе (члан 69. ставови 

1. и 2), као и да министар, између осталог, доноси прописе из члана 69. став 1. овог 

закона, те одлучује о другим питањима из дјелокруга министарства (члан 82. став 2). 

Суд је, такође, имао у виду да је чланом 21. овог закона, између осталог, Министарству 

здравља и социјалне заштите у надлежност повјерено стручно усавршавање 

здравствених радника и здравствених сарадника.  

 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је утврдио да 

одредбом члана 94. став 3. Закона о здравственој заштити, према којој министар 

правилником прописује врсте, програм и трајање континуиране едукације, законодавац 

није доносиоцу овог акта повјерио и овлашћење да уреди и одређена друга питања од 

значаја за спровођење континуиране едукације. Стога, министар, између осталог, није 

имао овлашћење да регулише поступак и критеријуме на основу којих се врши 

акредитација програма континуиране едукације, нити да утврди обавезе установа и 

удружења тј. организатора едукације, због чега је прописујући као у члану 4. ст. 4.  и 5, 

члану 7. ст. 1, 2. и 4, те прилозима 2. и 4. Правилника, прекорачио своја овлашћења.     

 

Такође, имајући у виду одсуство овлашћења да регулише поступак и 

критеријуме за акредитовање програма као и да Закон о здравственој заштити није 

предвидио могућност да министар здравља и социјалне заштите одређује или разрађује 

надлежности Савјета за здравље, Суд је утврдио да је ресорни министар поступао мимо 

својих овлашћења прописујући као у оспореном члану 5. и Прилогу 3. Правилника.  

 

Надаље, имајући у виду да су надлежности здравствених комора прописане 

Законом о здравственим коморама, а да нормативна овлашћења у погледу поменутих 

надлежности нису пренесена на ресорног министра, као и да коморе самостално 

уређују начин и поступак провјере знања неопходног за обављање одређене 

дјелатности, министар није био овлашћен да коморама одреди обавезе као у члану 7. 

став 3. и члану 8. Правилника.  
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Узимајући у обзир изложено Суд је утврдио да се прописивањем из члана 4. ст. 

4. и 5, чл. 5, 7. и 8, те прилога 2, 3. и 4. оспореног правилника не разрађују поједине 

одредбе закона у складу са чланом 69. став 2. Закона о републичкој управи, због чега, 

супротно принципу уставности и законитости из члана 108. Устава, оно нема основ у 

релевантним законским прописима. С обзиром, дакле, на то да предметно нормирање 

нема правни основ у хијерархијски вишем законском акту, оно, супротно члану 97. став 

2. Устава, није у функцији провођења закона, те из њега не могу проистицати права и 

обавезе субјеката права. Уређујући предметну материју на овај начин, ресорни 

министар је поступио супротно и зајемченим начелима владавине права и подјеле 

власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. и члана 69. став 1. Устава.  

 

С обзиром на раније утврђене разлоге неуставности и незаконитости оспореног 

прописивања у дијелу којим је регулисана надлежност Савјета за здравље, разматрање 

навода предлагача о његовој неусаглашности са чланом 8. став 6. Закона о здравственој 

заштити није од уставноправног значаја. 

У погледу навода којима се оспорава уставност и законитост члана 3. став 3. и 

Прилога 1. уз Правилник, Суд је утврдио да су чланом 94. став 3. Закона о здравственој 

заштити министру здравља и социјалне заштите, између осталог, повјерена нормативна 

овлашћења у смислу подзаконског уређења врста континуиране едукације. С тим у 

вези, а узимајући у обзир чланом 21. Закона о републичкој управи утврђену надлежност  

Министарства здравља и социјалне заштите у области стручног усавршавања 

здравствених радника и здравствених сарадника, ресорни министар је, према оцјени 

Суда, био надлежан да на начин као оспореним чланом 3. став 3. и Прилогом 1. 

Правилника, разради одредбе Закона о здравственој заштити када је регулисање врста 

континуиране едукације у питању. Нису основани наводи према којима је овакво 

нормирање у супротности са овлашћењима комора, јер су, сходно члану 8. ст. 1. и 4. 

Закона о здравственим коморама, оне овлашћене да дефинишу поступак и начин 

провјере знања својих чланова неопходног за обављање одређене дјелатности, али не и 

да утврде начин бодовног вредновања њиховог учешћа на континуираним едукацијама.  

 

Суд није разматрао неусаглашеност оспореног прописивања са чланом 90. став 

1. тачка 4. Устава, јер је њиме, у погледу извршења закона, утврђена надлежност Владе 

интегрално, а не надлежност министарстава појединачно, због чега се наводи 

предлагача не могу довести у контекст овог уставног јемства.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

   

Број: У-47/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман с.р. 
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Министар, као доносилац оспореног Правилника, прекорачио је своја 

овлашћења приликом одређивања поступка и критеријума на основу којих се врши 

акредитација програма континуиране едукације, те обавеза организатора 

едукације, јер овакво нормирање нема правни основ у хијерархијски вишем акту 

тако да из њега не могу проистицати права и обавезе субјеката права. 
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Одлука 

                                                                Број: У- 62/17 oд 31. октобра 2018. године 

                                                         "Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

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

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном 

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

сједници одржаној 31. октобра октобра 2018. године, д о н и о  ј е   

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 120. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике 

Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године у дијелу који гласи: "Овај 

правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању 

сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“,..."  

није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости 

члана 120. Правилника из тачке 1. диспозитива ове одлуке у дијелу који гласи: "... а 

исти ће бити објављен на интранет ‒ порталу Министарства". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Мехдин Чивић из Цапарда, општина Осмаци, заступан по пуномоћнику Енверу 

Пашчановићу, адвокату из Калесије, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 

2017. године, који је донио министар. Иако тражи оцјену уставности и законитости 

оспореног правилника у цјелини, давалац иницијативе наводи само разлоге оспоравања 

члана 120. предметног правилника, и то у односу на чланове 108. и 109. став 2. Устава 

Републике Српске, те члан 69. 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). С тим у 

вези давалац иницијативе наводи да оспорени правилник није објављен у "Службеном 

гласнику Републике Српске", већ само Одлука Владе Републике Српске којом се даје 

сагласност на овај правилник. Имајући у виду да акт којим се регулише унутрашња 

организација и систематизација радних мјеста у  Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске не садржи никакве податке који би представљали службену тајну и 

који би, супротно наведеним уставним и законским одредбама, оправдали његово 

необјављивање у службеном гласилу, давалац иницијативе тврди да се на тај начин, 

дакле, необјављивањем оспореног правилника онемогућава  запосленима односно 

њиховим адвокатима да се упознају са садржином овог акта, те изјаве жалбу против 

рјешења о распоређивању. С обзиром на изложено предлаже да Суд утврди да оспорени 

правилник није у сагласности са Уставом и законом.  

 

У одговору Министарства унутрашњих послова Републике Српске  наводи се да 

је основ за доношење оспореног правилника члан 69. став 1. и члан 81. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), те члан 11. став 1. и члан 75. Закона о полицији и 
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унутрашњим пословима  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16). 

Осим тога, у одговору се наводи да је на приједлог Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова 

Републике Српске сагласност дала Влада Републике Српске Одлуком о давању 

сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“ број 

27/17). У одговору се, такође, наводи да је за оспорени правилник, с обзиром на 

специфичност послова и задатака за одређена радна мјеста и број извршилаца, који се 

регулишу овим актом, одређен степен тајности "ИНТЕРНО", а приступ оваквим актима 

прописују Закон о заштити тајних података ("Службени гласник Босне и Херцеговине" 

бр. 54/05 и 12/09) и Правилник о одређивању тајности података и поступцима за чување 

и руковање тајним подацима које користи Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/17). Осим тога, у 

одговору се наглашава да је оспорени правилник објављен на интернет-порталу 

Министарства унутрашњих послова којем приступ имају сви запослени у 

Министарству, и којима је на на тај начин омогућено да се упознају са садржајем овог 

акта, с тим да је онемогућено његово штампање како би се спријечиле евентуалне 

злоупотребе података садржаних у Правилнику.  

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 

2017. године донио је министар унутрашњих послова, уз сагласност Владе Републике 

Српске, на основу члана 69. став 1. и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 

15/16, 57/16), члана 11. став 1. и члана 75. Закона о полицији и унутрашњим пословима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16) и члана 28. став 1. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким 

органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 

105/11). Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизација 

радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, а нарочито организационе 

јединице, њихов назив и дјелокруг, начин руковођења, назив и распоред послова и 

задатака у организационим јединицама, укупан број запослених потребан за вршење 

послова Министарства, радна мјеста, њихов назив и дјелокруг, као и услови за послове 

и задатке које обављају полицијски службеници, државни службеници и намјештеници, 

радна мјеста на која се могу запошљавати приправници, овлашћења запослених у 

вршењу послова, начин планирања и програмирања, као и организација рада у 

Министарству (члан 1). Прописано је и да овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, а да ће бити објављен на интернет-порталу 

Министарства (члан 120). 

 

Одлука Владе Републике Српске о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству 

унутрашњих послова број 04/1-012-2-554/17 од 16. марта 2017. године објављена је у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 27 од 16.  марта 2017. године. 

 

У поступку разматрања навода из  иницијативе у односу на питање ступања на 

снагу оспореног акта, Суд је, прије свега, имао у виду члан 109. став 1. Устава којим је 

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



290 

 

од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да 

раније ступе на снагу.  

 

Имајући у виду да наведена уставна одредба ступање на снагу закона, других 

прописа и општих аката условљава њиховим претходним објављивањем, а да из 

садржине одредбе члана 120. оспореног правилника произлази да се ступање на снагу 

Правилника, независно од дана објављивања, везује за објављивање Одлуке о давању 

сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“ Суд 

је утврдио  да одредба члана 120. Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике 

Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године, у дијелу који гласи: "Овај 

правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању 

сагласности Владе Републике Српске у "Службеном гласнику Републике Српске",..."  

није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава. 

 

У погледу захтјева за оцјену уставности и законитости оспореног члана 120. 

Правилника, у дијелу који се односи на начин његовог објављивања, дакле у дијелу 

којим је прописано да ће Правилник бити објављен на интернет-порталу Министарства, 

Суд је имао у виду да је Министарство надлежно да доноси опште акте у циљу 

провођења закона и других прописа и општих аката Народне скупштине и Владе  

сагласно одредбама члана 67. и члана 97, став 2. Устава. Суд је посебно имао у виду 

члан 109. став 2. Устава, којим је утврђено да се прије ступања на снагу, закони, други 

прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу. 

 

Исто тако, Суд је имао у виду и члан  4. став 3. Закона о објављивању закона и 

других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/05 и 

110/08), према којем се прописи које доносе министарства, републичке управе и 

републичке управне организације, а који су интерног карактера и не производе правне 

посљедице за предузећа, установе, друге организације и грађане, не објављују у 

„Службеном гласнику Републике Српске“, а начин њиховог објављивања одређује 

доносилац прописа.  

 

Суд је такође имао у виду одредбу члана 69. став 5. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,24/12,121/12, 

15/16, 57/16 и 31/18) којом је прописано да се правилници, наредбе и упутства 

објављују у "Службеном гласнику Републике Српске".   

 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да су неосновани наводи даваоца 

иницијативе да је оспореним правилником повријеђена одредба члана 69. став 5. Закона 

о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), којом је прописано да се правилници, наредбе 

и упутства објављују у "Службеном гласнику Републике Српске", из разлога што се 

обавеза објављивања аката које доносе органи управе  (министарства и други 

републички органи управе) у смислу члана 69. став 5. Закона о републичкој управи 

односи на правилнике којима се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, 

али не и на тзв. интерне акте какав је Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста који се односи искључиво на запослене  у 

Министарству унутрашњих послова Републике Српске у погледу њихових права и 

обавеза, тако да доносилац акта сагласно члану 4. став 3. Закона о објављивању закона 

и других прописа Републике Српске одлучује о начину њиховог објављивања. Дакле, 
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уставна обавеза из члана 109. Устава која се односи на објављивање у "Службеном 

гласнику Републике Српске" прије ступања на снагу општих аката не односи се на 

оспорени правилник који је интерног карактера. Ова обавеза не подразумијева, у 

конкретном случају, да се овај акт објави у службеном гласилу, већ да се, сагласно 

наведеним законским одредбама, објави на начин који одреди министар унутрашњих 

послова као његов доносилац, како би се са његовом садржином упознали сви  у овом 

министарству на које се тај акт односи. Имајући у виду наведено, као и да је оспореном 

одредбом члана 120. Правилника у наведеном дијелу прописано да ће Правилник бити 

објављен на интернет порталу Министарства, Суд је оцијенио да је доносилац 

оспореног правилника био овлашћен да одреди такав начин објављивања акта, односно 

да је одредба члана 120. Правилника у дијелу којим је прописан начин објављивања 

овог правилника у сагласности са Уставом и Законом о објављивању закона и других 

прописа Републике Српске. 

          

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за  одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), донио одлуку без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић,  Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.  

 

 

   

Број: У-62/17                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман с.р. 

 

 

 

 

 

Имајући у виду да уставна одредба ступање на снагу општих аката 

условљава њиховим претходним објављивањем, а да из садржине контролисане 

одредбе произлази да се ступање на снагу предметног општег акта, независно од 

дана објављивања, везује за објављивање Одлуке Владе о давању сагласности у 

службеном гласилу, Уставни суд је утврдио да оспорена одредба у овоме дијелу није 

у сагласности са наведеним уставним принципом. 
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Одлука 

Број: У-69/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 60.став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. 

октобра 2018. године, д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 

Утврђује се да члан 2. став 2. у дијелу којим је прописано: "... која није била 

прописана тим законом." и члан 56. став 2. тачка 2. Кривичног законика Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зоран Булатовић и Александар Форца из Бање Луке дали су Уставном суду 

Републике Српске заједничку иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности одредби члана 2. став 2. и члана 56. став 2. тачка 2. Кривичног законика 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) јер су, по 

мишљењу давалаца иницијативе, несагласне са одредбама чланова 20. и 108. став 1. 

Устава Републике Српске. Као разлог оспоравања одредбе члана 56. став 2. тачка 2. 

Законика даваоци иницијативе наводе да се оспореним прописивањем доводи у питање, 

прије свега,  начело законитости према којем је забрањено  не само  кажњавање за дјело 

које прије него што је учињено није било предвиђено законом као кривично дјело него 

и изрицање казне која за то кривично дјело није била унапријед предвиђена.  С тим у 

везу даваоци иницијативе доводе и одредбу члана 2. став 2. Законика, те закључују да је 

оспореним прописивањем дата могућност суду да учиниоцу кривичног дјела изрекне 

казну дуготрајног затвора а да је није утврдио ни за једно од кривичних дјела у стицају, 

па чак и ако она није ни прописана за неко од тих кривичних дјела. Детаљно 

образлажући значај начела законитости као једног од основних начела кривичног 

права, те доводећи га у везу са одредбом члана 20. Устава Републике Српске, којом је 

утврђено да нико не може бити кажњен за дјело које, прије него што је учињено, није 

било законом предвиђено као кажњиво дјело, нити му се може изрећи казна која за то 

дјело није законом била предвиђена, као и са чланом 108. Устава, према којем закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, даваоци 

иницијативе тврде да се оспореним прописивањем ствара правна несигурност   односно 

омогућава изрицање свих казни прописаних наведеним закоником (казне дуготрајног 

затвора, казне затвора, новчане казне и забране управљања моторним возилом) за свако 

кривично дјело без обзира на то да ли су оне, као појединачне, прописане за конкретна 

кривична дјела. Из наведених разлога предлажу да Суд утврди да оспорене законске 

одредбе нису у сагласности са Уставом.  

 

Народна скупштина Републике Српске доставила је одговор у коме је оспорила 

наводе давалаца иницијативе о несагласности оспорених законских рјешења са 

члановима 20. и 108. Устава. С тим у вези у одговору се наводи да је  уставни основ за 

доношење овог законика садржан у члану 10. Устава, те  тач. 5. и 10 Амандмана XXXII 



293 

 

на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, као и да се Закоником 

чије су одредбе оспорене обезбјеђује легислативни оквир за остваривање основних 

слобода, права и дужности грађана. Оспоравајући наводе давалаца иницијативе који се 

тичу одредбе члана 2. став 2. Законика, односно начела законитости у одговору се 

наглашава да је  ово начело, које захтијева да нико не може бити кажњен за дјело које 

прије него што је учињено законом није било прописано као кривично дјело и за које 

није била прописана казна у том закону, досљедно примијењено, те у вези с тим указују 

да на исти начин, приликом формулисања овог начела, поступају и друга кривична 

законодавства, а као примјер наводе Кривични законик Србије, Казнени закон Хрватске 

и других земаља из окружења. У одговору су, такође, детаљно оспорени наводи из 

иницијативе који се односе на одредбу члана 56. став 2. тачка 2. Законика те се, поред 

осталог, наводи да се ова законска одредба  односи само на посебне ситуације стицаја, 

тј. само на случајеве када се учиниоцу истовремено суди за више тешких кривичних 

дјела за која су алтернативно прописане казна затвора најмање десет година или казна 

дуготрајног затвора, као и да се не ради о норми императивног карактер,а односно да 

суд у сваком конкретном случају цијени да ли ће и  када примијенити ово законско 

рјешење. Уз то, у одговору је наглашено да је законодавац, усвајајући наведени законик 

узео у обзир, као општи интерес, заштиту основних права и слобода човјека и других 

основних индивидуалних и општих вриједности које су установљене уставом и 

међународним правом, као и да је само законодавац тај који може оцјењивати 

цјелисходност законских одредби приликом њиховог доношења. 

 

Оспореним чланом 2. став 2. Кривичног законика Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 64/17) прописано је да нико не може бити кажњен за 

кривично дјело које, прије него што је извршено, није било законом одређено као 

кривично дјело, нити му се моће изрећи казна или друга кривична санкција која није 

била прописана тим законом. Према оспореном члану 56. став 2. тачка 2. Законика, ако 

је за два или више кривичних дјела утврдио казне затвора преко десет година, суд може 

изрећи јединствену казну дуготрајног затвора која не смије достићи збир појединачно 

утврђених казни затвора, нити прећи највећу мјеру казне дуготрајног затвора. 

 

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је имао  у виду да је Уставом 

Републике Српске утврђено: да се уставно уређење Републике темељи, између осталог, 

на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима, те владавини права (члан 5. ал. 1. и 4), да нико не може бити кажњен за 

дјело које, прије него што је учињено, није било законом предвиђено као кажњиво 

дјело, нити му се може изрећи казна која за то дјело није законом била предвиђена 

(члан 20. став 1), да се права и слободе зајемчени овим уставом не могу одузети ни 

ограничити (члан 48. став 1), да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за 

остваривање појединих од њих утврђују законом, те да се законом може прописати 

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

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2), да Република уређује и обезбјеђује, поред осталих, 

остваривање и заштиту људских права и слобода (тачка 5. Амандамана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава),  да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. став 1).  

 

Приликом разматрања уставности оспорених законских одредби Суд је, такође,  

имао у виду да је Кривичним закоником Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 64/17) прописано: у члану 1. да се кривичноправне одредбе 



294 

 

садржане у овом законику заснивају на Уставу Републике Српске и општепризнатим 

начелима и нормама међународног права (став 1), да је основна функција кривичног 

законодавства Републике Српске заштита основних права и слобода човјека и других 

основних индивидуалних и општих вриједности које су установљене уставом и 

међународним правом (став 2), да се ова заштита остварује одређивањем која дјела 

представљају кривична дјела, прописивањем казни и других кривичних санкција за та 

дјела и изрицањем тих санкција учиниоцима кривичних дјела у законом утврђеном 

поступку (став 3); у  члану 2. став 1. да се кривична дјела и кривичне санкције 

прописују само законом; у члану 41. став 1. да су кривичне санкције: казне, 

алтернативне мјере, мјере безбједности и васпитне мјере; у члану 42. да се учиниоцу 

кривичног дјела могу изрећи сљедеће казне: казна дуготрајног затвора (тачка 1), казна 

затвора (тачка 2), новчана казна (тачка 3) и забрана управљања моторним возилом 

(тачка 4); у члану 45. да се за најтежа кривична дјела и најтеже облике тешких 

кривичних дјела учињених умишљајно може прописати казна дуготрајног затвора у 

трајању од двадесет и пет до четрдесет и пет година, да се казна дуготрајног затвора 

изриче на пуне године и да се казна дуготрајног затвора не може прописати као једина 

казна за одређено кривично дјело (ст. 1. и 2); у члану 52. став 1. да ће суд учиниоцу 

кривичног дјела одмјерити казну у границама које су законом прописане за то 

кривично дјело, имајући у виду сврху кажњавања и узимајући у обзир све околности 

које утичу да казна буде мања или већа (олакшавајуће и отежавајуће околности), а 

нарочито: степен кривичне одговорности, побуде из којих је дјело учињено, јачину 

угрожавања или повреде заштићеног добра, околности под којима је дјело учињено, 

ранији живот учиниоца, његове личне прилике и његово држање послије учињеног 

кривичног дјела, као и друге околности које су од значаја за одмјеравање казне; у члану 

56. став 1. да ће суд, ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више 

кривичних дјела за која му се истовремено суди, претходно утврдити казне за свако од 

тих дјела, па ће на основу оцјене свих тих дјела у њиховој укупности и личности 

учиниоца, за сва та дјела изрећи јединствену казну.  

 

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да је законодавац сагласно наведеном 

уставном овлашћењу да уређује остваривање и заштиту људских права и слобода 

(тачка 5. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава)  овлашћен да Кривичним закоником Републике Српске уреди систем 

кривичног права, односно одреди кривична дјела и  кривичне санкције у циљу заштите 

основних права и слобода човјека и других основних инивидуалних и општих 

вриједности које су установљене уставом и међународним правом. Међутим, по оцјени 

Суда, наведено овлашћење законодавца у уређивању ових односа мора, прије свега,  

бити у складу са начелом законитости кривичних дјела и кривичних санкција које је 

утврђено чланом 20. Устава и које представља уставну гаранцију према којој се никоме 

не може изрећи казна или друга санкција која за то дјело није била прописана законом. 

Дакле, уставним начелом законитости кривичног дјела и санкције обезбјеђује се правна 

сигурност у судским поступцима у којима се појединцима може изрећи санкција, 

односно спречава арбитрарност као  и могућа злоупотреба  будући да ово уставно 

начело  као услов за изрицање кривичне санкције захтијева да дјело буде утврђено као 

кривично дјело прије него је учињено, те да је казна за исто била предвиђена прије него 

је дјело учињено.  

 

Имајући у виду, дакле,  да  начело законитости из наведеног члана Устава 

обухвата не само забрану кажњавања за дјело које прије него што је учињено није било 

предвиђено законом као кривично дјело него и забрану изрицања казне која за то 
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кривично дјело није била унапријед предвиђена  Суд је оцијенио да  је оспореним 

прописивањем из члана 2. став 2. Законика у дијелу који гласи: "... која није била 

прописана тим законом"  законодавац одступио од наведеног начела законитости, 

односно да у наведеном дијелу оспорене законске одредбе није довољно конкретизовао 

наведену  уставну гаранцију која  изричито јемчи да се не може изрећи казна која за то 

дјело није законом била предвиђена.  

Наиме, прописујући оспореном одредбом члана 2. став 2. Законика да нико не 

може бити кажњен за кривично дјело које, прије него што је извршено, није било 

законом одређено као кривично дјело, нити му се може изрећи казна или друга 

кривична санкција која није била прописана тим законом, законодавац по оцјени Суда, 

није у цијелости узео у обзир наведено уставно начело законитости дјела и санкције 

утврђено чланом 20. Устава, које захтијева не само да нико не може бити кажњен за 

дјело које, прије него што је учињено, није било законом предвиђено као кривично 

дјело, него и да се никоме не може изрећи казна која за то дјело није законом била 

предвиђена. С обзиром на то да анализа законског рјешења управо показује да 

оспорени став 2. члана 2. Законика у дијелу који гласи: "... која није била прописана тим 

законом", посматран са становишта захтјева који произлазе из начела законитости дјела 

и санкције, није формулисан довољно јасно и прецизно, односно да у наведеном дијелу 

није довољно конкретизована наведена  уставна гаранција која изричито јемчи да се не 

може изрећи казна која за то дјело није законом била предвиђена, Суд је утврдио да 

оспорено прописивање у наведеном дијелу није у сагласности не само  са чланом 20. 

Устава него ни са начелом владавине права из члана 5. алинеја 4. Устава, будући да ово 

начело, као једно од основних начела сваког демократског друштва, подразумијева и то 

да норме сваког општег правног акта буду прецизне, одређене и предвидиве, тако да 

појединац може своје понашање ускладити са њим без страха да ће због нејасних и 

непрецизних норми бити ускраћен у остваривању зајемчених права или да ће због тога 

сносити одређене посљедице. С тим у вези Суд констатује да и Европски суд за људска 

права инсистира на квалитету законских одредаба, а то значи на њиховој 

приступачности, јасноћи и предвидљивости у посљедицама, дакле, да законска одредба 

мора са довољно прецизности да пружи грађанину могућност да прилагоди своје 

понашање и да, према околностима конкретног случаја, у разумном степену предвиди 

посљедице које ће произићи из одређеног акта. С обзиром на изложено, по оцјени Суда, 

оспореним прописивањем из члана 2. став 2. Законика, у наведеном дијелу, доведени су 

у питање наведени стандарди који су морали бити поштовани ради обезбјеђења 

уставних начела владавине права, правне сигурности  и законитости. 

 

Приликом разматрања уставности оспореног члана 56. став 2. тачка 2.  Законика, 

Суд је, такође, имао у виду наведену одредбу члана 20. став 2. Устава која, између 

осталог, говори о казни која мора бити прописана за одређено кривично дјело. Уз то, 

Суд је имао у виду да стицај кривичних дјела, сагласно члану 56. став 1. Законика, 

постоји кад учинилац са једном или више радњи учини више кривичних дјела за која 

му није пресуђено, па му се истовремено суди у истом кривичном поступку, доноси 

једна пресуда и изриче јединствена казна за сва та дјела, као и да се одмјеравање казне 

за дјела у стицају врши на начин да се  прво за свако појединачно кривично дјело у 

саставу стицаја одмјерава и утврђује казна у границама законом прописане казне (члан 

52), а након тога се врши одмјеравање и изрицање јединствене  казне за сва дјела у 

стицају по посебним правилима (члан 56. став 2). Имајући у виду да се учиниоцу 

кривичног дјела, сагласно члану 20. Устава, може изрећи само она казна која је законом 

прописана за то кривично дјело, Суд је оцијенио да се ни правилима о одмјеравању 

казне за дјела у стицају, на начин како је то прописано оспореним чланом 56. став 2. 



296 

 

тачка 2. Законика, не може прописати могућност изрицања друге врсте казне умјесто 

оне која је прописана за конкретно кривично дјело. 

 

С обзиром на то да је оспореним законским рјешењем из члана 56. став 2. тачка 

2. Законика прописано да, ако је за два или више кривичних дјела утврдио казне 

затвора преко десет година, суд може изрећи јединствену казну дуготрајног затвора 

која не смије достићи збир појединачно утврђених казни затвора, нити прећи мјеру 

казне дуготрајног затвора, дакле казну дуготрајног затвора која није била утврђена, ни 

прописана у посебном дијелу Законика, ни за једно од кривичних дјела у стицају ‒ Суд 

је утврдио да оспорено законско рјешење није у сагласности, прије свега, са чланом 20. 

Устава, али исто тако ни са чланом 108. став 1. Устава, према којем закони, статути, 

други прописи и оптши акти морају бити у сагласности са Уставом.  

 

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

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

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

доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман  и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

   

Број: У-69/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

31. октобар 2018. године                                                                     УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман с.р. 

 

 
 

 

Имајући у виду уставни принцип да се учиниоцу не може изрећи казна која за 

кривично дјело није законом била предвиђена, односно да се ни правилима о 

одмјеравању казне за дјела у стицају не може прописати могућност изрицања друге 

врсте казне умјесто оне која је прописана за конкретно кривично дјело, 

законодавац је одступио од уставног начела законитости јер законским рјешењима 

није довољно конкретизована наведена уставна гаранција.  
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       Рјешење 

Број: У-97/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 

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

члана 40. став 5.  и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. 

октобра 2018. године, д о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 68. став 3. и 

члана 71. став 1. Закона о стечају ("Службени гласник Републике Српске" број 

16/16).  

О б р а з л о ж е њ е 

Лазо Ђурђевић из Шамца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу 

за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 68. став 3. и члана 71. став 1. 

Закона о стечају ("Службени гласник Републике Српске" број 16/16). Давалац 

иницијативе тражи оцјену уставности наведених одредби Закона о стечају у односу на 

члан 39. став 1. и члан 50. Устава Републике Српске, а уз то указује и на 

неусаглашеност оспорених одредби Закона о стечају са одредбама члана 69. истог 

закона, којим су прописана ограничења у именовању стечајних управника. Давалац 

иницијативе тврди  да један стечајни поступак може да траје више година из чега, по 

његовом мишљењу, произлази да један стечајни управник више година не би имао 

право да буде именован за стечајног управника, а самим тим не би имао право ни да 

врши дјелатност стечајног управника.  Према мишљењу даваоца иницијативе,  

наведено ограничење нарочито долази до изражаја код лица која се налазе на листи 

стечајних управника и којима именовање за стечајног управника у одређеном стечајном 

поступку представља једину могућност да остваре одређену зараду која најчешће, како 

наводи, није сразмјерна степену одговорности стечајног управника. Образлажући и 

друге разлоге неуставности оспорених одредби, а указујући и на њихову 

непримјенљивост,  давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорене законске 

одредбе нису у сагласности са Уставом.  

У одговору који је доставила Народна скупштина Републике Српске оспорени су 

наводи даваоца иницијативе о несагласности оспорених законских рјешења са 

члановима 39. и 50. Устава. Оспоравајући наводе даваоца иницијативе у одговору се 

истиче да су се надлежни органи Републике Српске, приликом усвајања предметног 

закона, али и у фази његове примјене, кретали у оквиру Уставом предвиђених граница, 

као и да је законодавац приликом оспореног нормирања имао у виду не само сложеност 

послова које, у оквиру стечајног поступка, обавља стечајни управник, којег по 

отварању стечајног поступка именује стечајни судија, него и начело економичности 

стечајног поступка, које је прописано чланом 11. овог закона, а које захтијева да се 

стечајни поступак спроведе са што мање трошкова, односно да се смање материјални 

трошкови који се односе на путне дневнице, трошкове превоза, трошкове преноћишта, 

одвојени живот и слично. Поред наведеног, у одговору се указује да Уставни суд није 

надлежан да оцјењује међусобну усаглашеност одредаба истог закона, нити да цијени 

да ли је законодавно рјешење најбоље рјешење за уређење неког питања, односно да ли 
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је законодавно овлашћење требало бити искоришћено на другачији начин. Сагласно 

наведеном у одговору се тврди да је законодавац приликом усвајања предметног закона 

остао у границама својих уставних овлашћења и да је само законодавац тај који може 

оцјењивати цјелисходност законских одредби приликом њиховог доношења.    

Оспореним чланом 68. став 3. Закона о стечају ("Службени гласник Републике 

Српске" број 16/16)  прописано је да изузетно од става 2. овог члана, за стечајног 

управника може бити именовано лице које се налази на листи са подручја другог мјесно 

надлежног Суда у Републици Српској, ако на подручју надлежног окружног 

привредног суда нема довољан број стечајних управника, односно ако су стечајни 

управници са подручја надлежног окружног привредног суда већ именовани у два 

стечајна предмета. Према оспореном члану 71. став 1. Закона један стечајни управник 

може водити један стечајни поступак, а изузетно, када то захтијевају нарочито 

оправдани разлози, један стечајни управник може истовремено водити два стечајна 

поступка.   

 Одредбама Устава Републике Српске у односу на које давалац иницијативе 

оспорава наведене одредбе Закона утврђено је: да свако има право на рад и слободу 

рада (члан 39. став 1), те да се економско и социјално уређење заснива на 

равноправности свих облика својине и слободном привређивању, самосталности 

предузећа и других облика привређивања у стицању и расподјели добити и слободном 

кретању робе, рада и капитала у Републици као јединственом привредном простору 

(члан 50).  

 

 Осталим релевантим одредбама Устава за оцјену уставности оспорених одредаба 

Закона о стечају утврђено је: да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

остваривање и заштиту људских права и слобода, контролу законитости располагања 

средствима правних лица, те  организацију, надлежност и рад државних органа (тач. 5, 

9. и 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. 

Устава) и  да се оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима 

утврђују законом (члан 122).  

 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима,  Законом о стечају уређује се 

поступак реструктурисања и стечајни поступак, правне посљедице отварања и 

спровођења стечајног поступка, реорганизација стечајног дужника неспособног за 

плаћање на основу стечајног плана и међународни стечај. Овим законом је, између 

осталог, прописано: да се поступак реструктурисања и стечајни поступак спроводи тако 

да се омогући остваривање највеће могуће вриједности имовине дужника у поступку 

реструктурисања и стечајног дужника и највећег могућег степена намирења 

повјерилаца у што краћем времену и са што мање трошкова (члан 11); да је  стечајни 

поступак посебна врста грађанског судског поступка који суд спроводи ради 

утврђивања да ли су испуњени законом прописани услови за отварање стечајног 

поступка над одређеним субјектима и прикупљање и уновчавање цјелокупне имовине 

стечајног дужника да би се обезбиједило истовремено и равномјерно намирење свих 

његових повјерилаца, а стечајни управник  орган стечајног поступка који, под надзором 

стечајног судије и повјерилаца обавља послове органа стечајног дужника, прикупља и 

уновчава имовину стечајног дужника, те припрема и спроводи намирење (члан 15. тач. 

1. и 14);  да стечајни судија именује стечајног управника рјешењем о отварању 

стечајног поступка, те да за стечајног управника  стечајни судија може именовати лице 

које се налази на листи стечајних управника за подручје мјесно надлежног суда (члан 

68. ст. 1. и 2);  да за стечајног управника не могу бити именована лица која су 
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таксативно наведена у тач. 1. до 7. (члан 69);  да у стечајним поступцима мале 

вриједности стечајни управник може водити више од два стечајна поступка, а  да је 

стечајни поступак мале вриједности онај стечајни поступак у којем очекивана 

вриједност стечајне масе није већа од 100.000 КМ (члан 71. ст. 2. и 3). Такође,  овим 

законом су прописана права стечајног управника (члан 72), обавезе стечајног управника 

(члан 73), те одговорност и осигурање стечајног управника (члан 74).  

 

 Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да оспорене одредбе члана 68. став 3. и 

члана 71. став 1. Закона о стечају нису у несагласности са Уставом. Приликом овакве 

оцјене Суд је имао у виду да је законодавац овлашћен да уреди све битне елементе 

стечајног поступка као посебне врсте грађанског судског поступка који суд спроводи 

ради утврђивања да ли су испуњени законом прописани услови за отварање стечајног 

поступка над одређеним субјектима и прикупљања и уновчавања цјелокупне имовине 

стечајног дужника да би се обезбиједило истовремено и равномјерно намирење свих 

његових повјерилаца, а у оквиру тога да регулише и питања правног положаја и статуса 

стечајних управника као што су: именовање стечајног управника, услови за полагање 

стручног испита за стечајног управника и уврштавање на листу стечајних управника, 

поступак именовања стечајног управника, права, обавезе, одговорности и осигурање 

стечајног управника и др. С тим у вези Суд је утврдио да су оспорена законска рјешења 

којима су прописана ограничења у именовању стечајних управника, те утврђен број 

стечајних предмета које може водити један стечајни управник на два предмета питање 

цјелисходности, односно одговарајуће законодавне политике у оквиру Уставом 

утврђеног овлашћења законодавца да уређује поступак пред судовима, контролу 

законитости располагања средствима правних лица, као и  организацију, надлежност и 

рад државних органа. При томе, Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није 

надлежан да одлучује о цјелисходности и оправданости појединих законских рјешења, 

јер се ради о питањима из домена законодавне политике у оквиру које се цијени 

рационалност појединих законских рјешења.  

 

 Наводи даваоца иницијативе да оспорене одредбе Закона о стечају нису сагласне 

са Уставом зајемченим правом на рад из члана 39. став 1. Устава се, по оцјени Суда, не 

могу прихватити као основани, будући да прописивање ограничења која се тичу 

именовања стечајних управника, те лимитирање броја стечајних предмета које може 

водити један стечајни управник нема значење ограничења права на рад, већ уређивања 

питања која се тичу поступка пред судовима, имајући притом у виду специфичност 

стечајног поступка и потребу хитног поступања, као и потпуне посвећености стечајног 

управника додијељеним предметима.  

 

 Што се тиче навода  иницијативе да је оспореним одредбама Закона повријеђен 

члана 50. Устава, Суд је оцијенио да се наведена уставна одредба не може довести у 

везу са оспореним одредбама Закона којима је прописан начин ограничења у 

именовању стечајних управника односно утврђен број предмета који може водити 

стечајни управник, а не правни положај субјеката привређивања.   

      

Осим наведеног, сагласно одредбама члана 115. Устава, Уставни суд није 

надлежан да оцјењује међусобну усклађеност одредаба истог закона. Такође, Уставни 

суд није надлежан да одлучује ни о  питањима која се  односе на примјену прописа.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 



300 

 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

   

Број: У-97/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
 

Будући да оспорена законска рјешења којима су прописана ограничења у 

именовању стечајних управника, те утврђен број стечајних предмета које може 

водити један стечајни управник, питања цјелисходности, односно одговарајуће 

законодавне политике у оквиру Уставом утврђеног овлашћења законодавца да 

уређује поступак пред судовима, Уставни суд није прихватио иницијативу јер није 

надлежан да одлучује о цјелисходности и оправданости појединих законских 

рјешења. 
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Одлука 

Број: У-101/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 

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 31. октобра 2018. године, д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да тачка I Одлуке о висини трошкова уписа у Именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО АК РС-04-01/2017 од 27. маја 2017. 

године, није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о адвокатури 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске” број 80/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Јована Богдановић из Мајевца дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о висини трошкова уписа 

у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске, број ИО АК РС-04-01/2017 

од 27. 5. 2017. године, коју је донио Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске. Даватељица иницијативе, у суштини, сматра да је прописивање из тачке I 

Одлуке у супротности са одредбама члана 39. став 1. и 3. Устава Републике Српске и 

члана 19. и 22. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), 

позивајући се и на члан 5. Устава. У иницијативи се наводи да појам „трошкови“  

подразумијева стварне трошкове поступка уписа у Именик, а да  овај појам  није 

идентичан појму уписнине, те се наводи да уписнина није изричито прописана. Такође 

се наводи да је висина трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске паушално и арбитрарно прописана и непримјерено висока, чиме се 

даје прилика само ужем кругу лица да буду уписана у Именик, што представља 

посредну дискриминацију лица у истој правној ситуацији по основу имовног стања. 

Наводи се да непримјерена висина трошкова уписа у Именик адвоката води 

онемогућавању оних који желе да се баве адвокатуром, и испуњавају све услове за упис 

у Именик адвоката, алиим радна мјеста адвоката чини недоступним, јер је висина ових 

трошкова ограничавајући услов са становишта доступности сваког радног мјеста под 

једнаким условима. Истиче се да оспорена Одлука због напријед наведеног као и  због 

прекорачења јавних овлашћења Адвокатске коморе Републике Српске,  није сагласна 

начелу владавине права у смислу правне сигурности. Предлаже се да Суд донесе 

одлуку којом ће утврдити неуставност и незаконитост оспорене одлуке. 

 

Адвокатска комора Републике Српске у одговору на иницијативу наводи да је 

иницијатива неоснована, јер оспорена одлука нема карактер општег, него појединачног 

акта, па се  у одговору предлаже да  на основу ненадлежности Уставни суд одбаци 

иницијативу. Затим се наводи да није основано истицање у иницијативи да Адвокатска 

комора нема јавно овлашћење да утврди трошкове уписа адвоката у Именик адвоката 

Републике Српске. Истиче се да Закон о адвокатури није прописао ограничења износа 

ових трошкова. Адвокатска комора такођер сматра да Уставни суд није надлежан да 
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оцјењује оправданост и цјелисходност оваквог прописавања, па се на основу  наведеног 

предлаже да Уставни суд не прихвати иницијативу. 

 

Оспорену одлуку донио је Извршни одбор Адвокатске коморе Републике 

Српске, позивајући се на одредбу члана 85. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 80/15 и  одредбу члана 

27. став 2. тачка 15. Статута Адвокатске коморе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 34/16). Овом одлуком је прописано: да се утврђује висина 

трошкова уписа у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске у износу од 

7000,00 КМ (тачка I), да ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

утврђивању износа уплате на име уписнине у Именик Адвокатске коморе Републике 

српске број: 01-ИО-05-05/2004 од 15. 5. 2004. године (тачка II), те да ова одлука ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Адвокатске коморе 

Републике Српске (тачка III). 

 

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи, између осталог, на владавини права, те на парламентарној демократији и 

подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7); да су грађани Републике равноправни у 

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

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

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

друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да свако има право на рад и 

слободу рада и да је свако слободан у избору занимања и запослења и  да му је под 

једнаким условима доступно радно мјесто и функција (члан 39. ст. 1. и 3); да Република 

уређује и обезбјеђује, поред осталог, правни положај предузећа и других организација, 

њихових удружења и  комора (члан 68. Устава који је замијењен Амандманом XXXII 

тач. 6); да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са 

Уставом, те да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 

108); да је адвокатура самостална и независна дјелатност и служба која пружа правну 

помоћ, а да се организација и рад адвокатуре уређује законом (члан 131).  

   

Суд је имао у виду одредбе Закона о адвокатури Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ 80/15) (у даљем тексту: Закон), и то: члан 1. према којем се 

овим законом уређују: адвокатска служба, услови за бављење адвокатуром, облици 

рада адвоката, права, обавезе и одговорност адвоката, адвокатских стручних сарадника 

за правне послове и адвокатских приправника и организација и рад Адвокатске коморе 

Републике Српске; члан 2. став 2. тачка 4. Закона којим је прописано да се 

самосталност и независност адвокатуре остварује, између осталог, и доношењем 

општих аката Адвокатске коморе; одредбу члана 4. став 1. тачка 1. Закона којом је 

утврђено да је адвокат лице које је уписано у именик адвоката Адвокатске коморе, које 

је положило адвокатску заклетву и бави се адвокатуром; члан 5. став 1. Закона према 

којем се право на бављење адвокатуром стиче уписом у именик адвоката и полагањем 

адвокатске заклетве; члан 6. став 1. тач. 1‒12 којим су прописани услови за упис у 

именик адвоката; члан 9. став 1. истог закона према којем је Адвокатска комора дужна  

да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката омогући 

кандидату полагање адвокатске заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа; 

члан 23. став 3. Закона  према којем адвокат нема право да заснива радни однос осим у 

адвокатском ортачком друштву; члан 46. Закона према коме се адвокат бави 

адвокатском дјелатношћу која се  третира као облик рада, а не као радни однос; 
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одредбу члана 83. став 1. Закона који прописује да је Адвокатска комора самостална и 

независна професионална организација адвоката, основана у складу са законом и 

Статутoм Адвокатске коморе, која је надлежна за вршење јавних овлашћења и 

обављање послова од општег интереса, у складу са овим законом и Статутом 

Адвокатске коморе; члан 85. став 1. тачка 15. Закона према којој Адвокатска комора, 

између осталог, има овлашћење да одређује висину трошкова уписа и промјене уписа у 

именик Адвокатске коморе; члан 87. став 1. тачка 2. Закона којим је прописано да је 

орган Адвокатске коморе Извршни одбор Адвокатске коморе; да је према члану 90. 

овог закона Извршни одбор орган Адвокатске коморе чија се надлежност и састав 

уређује Статутом Адвокатске коморе; члан 93. тачка 5. Закона о адвокатури према 

којем су општи акти Коморе утврђени Статутом Адвокатске коморе; члан 94. став 1. 

Закона који прописује да Статут и други општи акти Адвокатске коморе морају бити у 

сагласности са овим законом; одредбе члана 96. ст. 1, 2. и 3. Закона  према којима се  

Адвокатска комора финансира из властитих средстава, а извори финансирања 

Адвокатске коморе су: приходи од уписа, чланарине и друга средства која се остварују 

у складу са законом, с тим што висину чланарине, трошкове уписа и друге финансијске 

обавезе утврђује орган Адвокатске коморе одређен Статутом Адвокатске коморе.  

Имајући у виду форму и садржај оспорене oдлуке, Суд је оцијенио да она има 

карактер општег акта. Овим општим правним актом се обезбјеђује примјена његових 

одредби на сва лица која поднесу захтјев за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске и која на основу ове одлуке треба да имају могућност да знају 

унапријед  износ новца који треба да плате као један од услова уписа. Адвокатска 

комора је овлашћена за доношење општих аката према члану 2. став 2. тачка 4. Закона о 

адвокатури којим је прописано да се самосталност и независност адвокатуре остварује, 

између осталог, и доношењем општих аката Адвокатске коморе, а према члану 93. 

тачка 5. Закона о адвокатури општи акти Адвокатске коморе, између осталих су и други 

општи акти утврђени Статутом Адвокатске коморе. 

 

Суд је на основу наведених одредби Закона о адвокатури утврдио да је 

Адвокатска комора надлежна за вршење одређених јавних овлашћења и обављање 

послова од општег интереса (члан 83. Закона), а такво овлашћење, између осталог, 

подразумијева да је Комора овлашћена да, на општи и јасан начин, дакле уз јемство 

једнаког третмана обвезника у једнаким ситуацијама, пропише трошкове уписа у 

Именик адвоката. Према члану 85. став 1. тачка 15. Закона о адвокатури, Адвокатска 

комора, између осталог, има овлашћење да одређује висину трошкова уписа и промјене 

уписа у Именик Адвокатске коморе. С обзиром на то да упис у Именик адвоката 

представља вршење Законом утврђеног овлашћења Адвокатске коморе, Суд је цијенио 

да се трошкови уписа могу односити само на стварне трошкове овог поступка. У складу 

са уставноправним положајем адвокатуре, која је према члану 131. Устава самостална и 

независна дјелатност и служба која пружа правну помоћ, законодавац је препустио 

Адвокатској комори да својим актима ближе разради законом прописане услове 

приступа адвокатској професији, који морају бити у складу са Законом. 

 

Појам „трошкови“ мора да подразумијева стварне трошкове поступка уписа у 

Именик, засноване на објективним показатељима. Стварни трошкови уписа у Именик 

адвоката су новчани израз стварних утрошака појединих елемената поступка, 

укључујући трошење средстава за рад, проматрани у протеклом времену, те не могу 

представљати приход Адвокатске коморе у паушалном износу. Потпуно одсуство 

објективизиране методологије у одређивању трошкова уписа у Именик адвоката, а у 
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контексту сврхе и правне природе ове обавезе, доводи адресате оспорене одлуке у 

стање правне несигурности, супротно гаранцији владавине права  из члана 5. став 1. 

алинеја 4. Устава Републике Српске. 

 

Имајући у виду да се право на бављење адвокатуром стиче уписом у Именик 

адвоката и полагањем заклетве (члан 5. Закона), а да Комора одлучује о захтјеву за упис 

у Именик искључиво на основу испуњености услова из члана 6. став 1. Закона, као и да 

је дужна да омогући кандидату који испуњава предметне услове да полаже адвокатску 

заклетву, под условом да је уплатио трошкове уписа (члан 9. став 1), Суд је утврдио да 

је Извршни одбор Адвокатске коморе у тачки I Одлуке нормирао супротно одредби 

члана 9. став 1. Закона о адвокатури, чиме је поступио супротно начелу законитости из 

члана 108. став 2. Устава.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено, те да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

рјешења о покретању поступка. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

   

Број: У-101/17                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

 

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

Потпуно одсуство објективизиране методологије у одређивању трошкова 

уписа у Именик адвоката, а у контексту сврхе и правне природе ове обавезе, доводи 

адресате оспорене одлуке у стање правне несигурности, супротно уставној 

гаранцији владавине права. 
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Одлука 

Број: У- 104/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 
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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. октобра 2018. 

године, д о н и о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чл. 14, 18. став 6. и 28. 

Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 75/17).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Интервет" д.о.о. из Бијељине, које заступа Адвокатска канцеларија Весне 

Стевановић из Бијељине, поднијело је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) приједлог за оцјењивање уставности чл. 14, чл. 18. став 6. и чл. 28. Закона 

о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 

75/17), (у даљем тексту: Закон). У приједлогу се наводи да оспорене одредбе 

предметног Закона нису у сагласности са чл. 39. став 1, те чл. 50. и 52. Устава 

Републике Српске. Према мишљењу подносиоца приједлога, неуставност оспореног 

члана 14. Закона је у томе што законодавац није, поред Центра за репродукцију 

животиња и вјештачко осјемењавање, предвидио и Центар за складиштење и 

дистрибуцију сјемена за вјештачко осјемењавање, што је супротно Директиви Вијећа 

ЕУ 88/407/ЕЕЦ од 14. јуна 1988. године, која поставља захтјеве за здравље животиња 

примјенљиве за трговину унутар Заједнице и увоз дубоко смрзнутих сјемена домаћих 

животиња ‒ говеда. Уз то, истиче да је законским рјешењима у земљама окружења, 

сагласно поменутој директиви, такав центар предвиђен, уз услов да има једног или 

више ветеринара у зависности од потреба. С тим у вези, указује на одредбу става 3. 

тачка 1. овог члана Закона којом је, како је наведено, произвољно одређено да Центар 

за репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање може обављати дјелатност ако 

испуњава услов "да има у радном односу на неодређено вријеме запослено најмање три 

ветеринара специјалисте из области репродукције животиња". Надаље, подносилац 

приједлога оспорава одредбу члана 18. став 6. Закона, којом је прописано да министар 

доноси рјешење којим се утврђује испуњеност услова за обављање ветеринарске 

дјелатности на период од три године, из разлога што су тиме правна лица која обављају 

ветеринарску дјелност изложена додатним трошковима, у односу на раније законско 

рјешење, јер се испуњеност услова утврђивала приликом регистрације обављања 

дјелатности код надлежног органа или уколико дође до промјена у пословању. 

Оспоравајући законско рјешење из члана 28. Закона подносилац приједлога сматра да 

Ветеринарски савјет није независно и савјетодавно тијело, већ тијело Владе, која га 

оснива на приједлог Министарства на период од четири године, те које је, како је 

наведено, под контролом Министарства. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске 

одредбе нису у сагласности са Уставом Републике Српске, као и то да се Влада 
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Републике Српске обавеже да подносиоцу приједлога накнади трошкове поступка пред 

овим судом.   

   

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога.  

 

Оспореним чланом 14. Закона о ветеринарству у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“ број 75/17) прописано је да Центар за репродукцију 

животиња врши систематско праћење здравственог стања и репродуктивне 

способности животиња и произведеног репродуктивног материјала ради спречавања 

појаве и ширења заразних болести животиња и очувања њихове репродуктивне 

способности (став 1), да Центар за репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање 

обавља послове: производња, промет и контрола здравствене исправности сјемена за 

вјештачко осјемењавање животиња, јајних ћелија и ембриона, контрола здравственог 

стања приплодних животиња и њихове способности за размножавање током добијања, 

обраде и складиштења сјемена за вјештачко осјемењавање, јајних ћелија и ембриона, 

праћење и спровођење мјера за повећање плодности животиња и истраживање у 

области репродукције животиња, пружање стручне помоћи у сузбијању неплодности и 

спровођењу вјештачког осјемењавања (чување и употреба репродукционог материјала), 

вођење банке гена са генетским ресурсима животиња у којој се чува биолошки 

материјал, сјеме, јајне ћелије и ембриони и вођење евиденције о резутатима 

систематског праћења и друго (став 2), да Центар за репродукцију животиња и 

вјештачко осјемењавање послове из става 2. овог члана може да обавља ако испуњава 

услове: да има у радном односу на неодређено вријеме запослено најмање три 

ветеринара специјалисте из области репродукције животиња, и да посједује 

одговарајуће објекте, просторије, опрему и средства за добијање, обраду и промет 

сјемена за вјештачко осјемењавање животиња јајних ћелија и ембриона (став 3), те да 

министар доноси правилник којим се прописују услови за обављање дјелатности у 

центру за репродукцију и вјештачко осјемењавање животиња, поступак систематског 

праћења и начин вођења евиденције (став 4).   

 

Оспореном одредбом члана 18. став 6. Закона прописано је да министар доноси 

рјешење којим се утврђује испуњеност услова за обављање ветеринарске дјелатности, а 

које се доноси на период од три године.  

 

Оспореним чланом 28. Закона прописано је да Ветеринарски савјет оснива Влада 

на приједлог Министарства, на период од четири године (став 1), да се при именовању 

чланова Ветеринарског савјета из става 1. овог члана обезбјеђује равноправна 

заступљеност оба пола (став 2), да се Ветеринарски савјет састоји од седам чланова и 

чине га представници Министарства, ветеринарског института, ветеринарског завода, 

центра за репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање, Ветеринарске коморе, 

као и други истакнути стручњаци из области ветеринарства у Републици Српској (став 

3), да су послови Ветеринарског савјета: припрема стручних основа и програмских 

усмјерења, праћење систематских, развојних и кадровских питања у ветеринарству и 

предлагање мјера, сарађивање на припреми Програма мјера, предлагање развојних 

програма у ветеринарству, сарађивање на припреми прописа у области ветеринарства и 

сарадња са Етичком комисијом за заштиту и добробит животиња (став 4), да 

Ветеринарски савјет доноси пословник о раду (став 5), те да административно-техничке 

послове за потребе Ветеринарског савјета обавља Министарство (став 6).            
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Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које подносилац приједлога 

оспорава наведене одредбе Закона о ветеринарству у Републици Српској, утврђено је да 

свако има право на рад и слободу рада (члан 39. став 1), да се економско и социјално 

уређење заснива на равноправности свих облика својине и слободном привређивању, 

самосталности предузећа и других облика привређивања у стицању и расподјели 

добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као јединственом 

привредном простору (члан 50), као и да се слободно предузетништво може законом 

ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и 

безбједности људи, те да су забрањени монополи (члан 52).      

  

Устав у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењивање 

уставности оспорених одредби Закона утврђује да Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, правни положај предузећа и других организација, њихових удружења и 

комора, и заштиту животне средине (тач. 6. и 13. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава).   

 

Оцјењујући основаност навода подносиоца приједлога Суд је имао у виду да се 

Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ 

број 75/17) уређују услови и начин обављања ветеринарске дјелатности, заштита 

здравља животиња, откривање, спречавање појаве, сузбијање и искорјењивање 

заразних болести животиња, спречавање болести које су заједничке за животиње и 

људе, спровођење мјера ветеринарског јавног здравља, ветеринарско‒здравствена 

контрола узгоја и промета животиња, производа животињског поријекла, хране 

животињског поријекла, хране за животиње, воде и нуспроизвода животињског 

поријекла, репродукција животиња, службена контрола и инспекцијски надзор у 

области ветеринарства, обиљежавање животиња, ветеринарски информациони систем, 

рад ветеринарске коморе, стручно усавршавање у области ветеринарства, ветеринарска 

заштита животне средине и добробит животиња (члан 1). Чланом 2. овог закона 

прописано је да је ветеринарска служба од посебног интереса за Републику у области 

сузбијања заразних болести животиња и заштите становништва од зооноза, контроле 

исправности и безбједности хране животињског поријекла, као и других мјера 

значајних за јавно здравље, док је чланом 3. дефинисано да ветеринарска дјелатност 

обухвата заштиту и контролу здравља и добробит животиња, сузбијање зооноза, 

осигурање здравствено исправних и нешкодљивих производа животињског поријекла, 

те послове ветеринарског јавног здравства, као и унапређење репродукције животиња и 

ветеринарску заштиту околине, коју обављају ветеринарске организације које 

испуњавају услове прописане овим законом. Одредбама члана 5. Закона одређени су 

субјекти ветеринарских дјелатности, и то: 1) ветеринарске организације: ветеринарска 

амбуланта, ветеринарска станица, ветеринарска клиника, 2) ветеринарске организације 

за промет ветеринарско-медицинских производа (ВМ производи) и ветеринарско-

медицинских средстава (ВМ средства): ветеринарска апотека, велепродаја ВМ 

производа и ВМ средстава, 3) специјалистичке институције: ветеринарска 

лабораторија, ветеринарско-специјалистички завод, центар за репродукцију и 

вјештачко осјемењавање животиња и ветеринарски институт, те да министар доноси 

правилник којим се прописују просторни, технички и кадровски услови за обављање 

дјелатности у ветеринарским организацијама. Према оспореном члану 14, центар за 

репродукцију животиња врши систематско праћење здравственог стања и 

репродуктивне способности животиња и произведеног репродуктивног материјала ради 

спречавања појаве и ширења заразних болести животиња и очувања њихове 

репродуктивне способности, тј. послове производње, промета и контроле здравствене 
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исправности сјемена за вјештачко осјемењавање животиња, јајних ћелија и ембриона, 

контроле здравственог стања приплодних животиња и њихове способности за 

размножавање током добијања, обраде и складиштења сјемена за вјештачко 

осјемењавање, јајних ћелија и ембриона, праћење и спровођење мјера за повећање 

плодности животиња и истраживање у области репродукције животиња, пружање 

стручне помоћи у сузбијању неплодности и спровођењу вјештачког осјемењавања 

(чување и употреба репродукционог материјала), вођење банке гена са генетским 

ресурсима животиња у којој се чува биолошки материјал, сјеме, јајне ћелије и 

ембриони и вођење евиденције о резутатима систематског праћења и друго, уколико 

испуњава услове: да има у радном односу на неодређено вријеме запослено најмање 

три ветеринара специјалисте из области репродукције животиња, да посједује 

одговарајуће објекте, просторије, опрему и средства за добијање, обраду и промет 

сјемена за вјештачко осјемењавање животиња јајних ћелија и ембриона, те да министар 

доноси правилник којим се прописују услови за обављање дјелатности у центру за 

репродукцију и вјештачко осјемењавање животиња, поступак систематског праћења и 

начин вођења евиденције. Оспореним чланом 18. Закона прописан је поступак и начин 

утврђивања испуњености услова за обављање ветеринарске дјелатности, о чему 

министар доноси рјешење на период од три године, да трошкове рада комисије сноси 

подносилац захтјева, те да су субјекти који посједују ово рјешење обавезни покренути 

поступак његове ревизије, која се врши на начин и по поступку прописаним овим 

чланом. Уређујући рад независних, професионалних и струковних организација 

ветеринара, оспореним чланом 28. Закона предвиђено је да Влада оснива Ветеринарски 

савјет, на приједлог Министарства на период од четири године, да се при именовању 

чланова обезбјеђује равноправна заступљеност оба пола, те је одређен број и структура 

чланова, као и послови које обавља овај савјет.    

 

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио неоснованим наводе подносиоца 

приједлога да се оспореним одредбама Закона о ветеринарству у Републици Српској 

повређују одредбе чл. 39. став 1, те чл. 50. и 52. Устава Републике Српске у погледу 

стицања права на овлашћење за обављање послова центра за репродукцију животиња и 

вјештачко осјемењавање, будући да ветеринарску дјелатност обављају ветеринарске 

организације, односно субјекти ветеринарских дјелатности који испуњавају услове 

прописане овим законом. Законодавац је, по оцјени Суда, овлашћен да законом 

установи различите врсте ветеринарских организација или субјеката и да уређујући 

заштиту и унапређење здравља и добробити животиња, те услове за обављање 

ветеринарских дјелатности, пропише које послове из оквира ових дјелатности и под 

којим просторним, техничким и кадровским условима обављају поједини субјекти. 

Приликом ове оцјене Суд је посебно имао у виду да је овим законом дато право сваком 

правном или физичком лицу, без обзира на облик и обим организовања, да под 

једнаким условима оснује било који облик ветеринарске организације или, као у 

конкретном случају, специјалистичке институције установљене овим законом, с тим 

што опредјељивање да се оснује одговарајућа ветеринарска организација или субјект, 

опредјељује и којим ће се таква ветеринарска организација или субјект бавити 

пословима у области ветеринарске дјелатности. Како је под истим, законом 

прописаним условима омогућено домаћем или страном правном и физичком лицу 

оснивање ветеринарских организација или субјеката, у конкретном случају центра за 

репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање ‒ специјалистичке институције, без 

обзира на облик својине, то, по оцјени Суда, све специјалистичке институције, у 

зависности од облика организовања и дјелатности коју обављају, имају једнак правни 

положај на тржишту, те се ни на који начин не ограничава њихова слободна 
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конкуренција. Одређивање услова за обављање послова ветеринарских организација, а 

тиме и центра за репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање као 

специјалистичке институције, међу којим је и услов да има у радном односу на 

неодређено вријеме запослено најмање три ветеринара специјалисте из области 

репродукције животиња, ствар је законодавне политике у оквиру утврђеног уставног 

овлашћења законодавца да уређује заштиту здравља и добробит животиња. Из 

изложеног Суд је оцијенио да законодавац оспореним прописивањем није изашао из 

оквира својих уставних овлашћења. Питање цјелисходности и оправданости оспорених 

законских рјешења, у смислу одредбе члана 115. Устава, није предмет уставносудске 

контроле.   

 

У односу на наводе подносиоца приједлога да оспорени члан 14. Закона о 

ветеринарству у Републици Српској није у складу са Директивом Вијећа ЕУ 

88/407/ЕЕЦ од 14. јуна 1988. године, која поставља захтјеве за здравље животиња 

примјенљиве за трговину унутар Заједнице и увоз дубоко смрзнутих сјемена домаћих 

животиња ‒ говеда, Суд констатује да ова директива нема карактер потврђеног 

међународног уговора те да Суд, у смислу члана 115. Устава, нема уставноправног 

основа да врши оцјену сагласности оспореног члана Закона са наведеном директивом.  

 

За остале наводе подносиоца приједлога, који се односе на установљење центра 

за складиштење и дистрибуцију сјемена за вјештачко осјемењавање, те трошкове 

поступка ревизије рјешења којим се утврђује испуњеност услова за обављање 

ветеринарске дјелатности протеком рока од три године и статус Ветеринарског савјета, 

као тијела Владе, Суд је оцијенио да, према члану 115. Устава Републике Српске, нису 

од утицаја на оцјену уставности оспорених одредби предметног закона.   

 

Поводом захтјева подносиоца приједлога којим тражи да му се накнаде 

трошкови овог поступка, Суд констатује да учесници у поступку пред Судом, у смислу 

одредбе члана 29. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске, сносе своје 

трошкове, те се, стога нису стекли услови за утврђивање накнаде истих.      

  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.    

 

   

Број: У-104/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

           

                                                                Мр Џерард Селман  
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Одређивање услова за обављање послова ветеринарских организација, а тиме 

и центра за репродукцију животиња и вјештачко осјемењавање, међу којим је и 

услов да има у радном односу најмање три ветеринара специјалисте из области 

репродукције животиња, ствар је законодавне политике у оквиру утврђеног 

уставног овлашћења законодавца да уређује заштиту здравља и добробит 

животиња што није предмет уставносудске контроле. 
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Рјешење 

Број: У- 107/17 oд 31. октобра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 104/18 

 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. 

октобра 2018. године,  д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 89. Закона о 

судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 

и 100/17). 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Митар Гргур из Автовца, Општина Гацко, дао је Уставном суду Републике 

Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за оцјену уставности члана 89. Закона о 

судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 37/12) (у 

даљем тексту: Закон). У иницијативи и њеној допуни се истиче да је прописивање 

према коме Република Српска одговара за штету коју носиоци правосудних функција, у 

вршењу службе, незаконитим и неправилним радом, нанесу физичким и правним 

лицима није у сагласности са начелом владавине права из чл. 5. Устава Републике 

Српске (у даљем тексту: Устав), те чл. 10, 13, 14, 16, 45, 48, 108. и 121. Устава. Наводи 

се да оспорено прописивање омогућава носиоцима правосудних функција да чине 

очигледне незаконите радње, док трошкове оваквог поступања треба да сносе порески 

обвезници у Републици Српској. У овом смислу, нарушен је и принцип једнакости свих 

пред законом јер су носиоци правосудних функција ослобођени законске одговорности. 

Додатно, оспореним прописивањем су уклоњене претпоставке за реализацију начела из 

чл. 13, 14. и 16. Устава. Такође, члан 89. оспореног закона у потпуности је у 

супротности са чланом 45. Устава јер обавеза савјесног и одговорног вршења повјерене 

јавне функције, искључује могућност „незаконитог и неправилног рада“, док принцип 

личне одговорности за повреду људских права и слобода зајемчених Уставом (члан 48. 

Устава) обесмишљава обавезу Републике да надокнађује штету. С обзиром на 

изложено, давалац иницијативе сматра да је оспорена законска одредба несагласна са 

чланом 108. Устава, те истиче њену неспојивост са начелима из члана 121. Устава. 

Такође, без прецизирања конкретних одредаба, наводи се да је оспорено прописивање у 

супротности са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама (у 

даљем тексту: Конвенција) и њеним протоколима, као и „релевантним међународним 

документима“ који бране подвргавање судије грађанској одговорности за грешке 

учињене у раду, под претпоставком да оне нису учињене намјерно.   

У одговору Народне скупштине Републике Српске се истиче да су наводи 

изиницијативе неосновани, као и да су резултат произвољног тумачења уставних 

одредаба. Доносилац Закона указује да је улога оспорене одредбе да заштити трећа 
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лица која евентуално претрпе штету незаконитим и неправилним радом запослених у 

судовима Републике Српске, као и да је овакво прописивање суштински идентично 

одредби из члана 17. Устава. Такође, законодавац наводи и друга слична законска 

рјешења која на принципу објективне одговорности уређују одговорност за 

проузроковану штету. Сматрајући да је нормирајући као у члану 89. Закона остао у 

оквиру својих овлашћења, законодавац истиче да није у надлежности Суда да цијени да 

ли је предметно законско рјешење уједно и најбоље за уређење предметне области, те 

предлаже неприхватање иницијативе. 

Чланом 89. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) је прописано да Република Српска одговара за штету 

коју у вршењу службе учине радници суда физичким или правним лицима својим 

незаконитим или неправилним радом.  

  

Уставом Републике Српске је утврђено: да се уставно уређење Републике 

темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4), да свако има право на накнаду 

штете коју му незаконитим или неправилним радом наносе службено лице или државни 

орган, односно организација која врши јавна овлашћења (члан 17), да Република 

уређује и обезбеђује, између осталог, и облигационе односе (тачка 6. члана 68. који је 

замјењен Амандманом XXXII на Устав).  

 

Суд је, исто тако, имао у виду да је чланом 68. став 2. Закона прописано да су 

радници суда, у смислу овог закона, сва запослена лица осим судија.  

 

Имајући у виду наведено Суд је утврдио да је, сагласно члану 17. Устава,  

законодавац оспореном одредбом члана 89. Закона утврдио одговорност Републике за 

незаконит или неправилан рад радника суда, не тражећи, притом, њихово скривљено 

понашање. Објективна одговорност Републике за незаконито или неправилно 

поступање у служби заснована је на чињеници да Република, између осталог, дјелује и 

путем ових лица, због чега јој се приписују њихове радње.  

 

Како је оспореним чланом 89. Закона утврђена одговорност Републике за штету 

причињену трећим лицима незаконитим и неправилним поступањем, искључиво, 

радника суда, а да је законодавац направио јасну разлику између судија и осталих 

радника суда (члан 68. став 2. Закона), Суд је утврдио да се наводи из иницијативе, 

према којима је оспореном одредбом Закона утврђена одговорност Републике за штету 

причињену неправилним и незаконитим радом носилаца правосудних функција ‒ не 

могу довести у везу са оспореним прописивањем, те су, у овом смислу, неосновани. 

С обзиром на природу одлуке у овој правној ствари, Суд је утврдио да наводи 

даваоца иницијативе о несагласности ове одредбе Закона са Конвенцијом и њеним 

протоколима, као и другим у иницијативи побројаним документима 

међународноправног карактера, нису од уставноправног значаја. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено, те да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

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

 

        

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда 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-107/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

31. октобар 2018. године                                                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

  
Имајући у виду да је законодавац направио јасну разлику између судија и 

осталих радника суда, оспорена одредба Закона којом је утврђена одговорност 

Републике за штету причињену неправилним и незаконитим радом носилаца 

правосудних функција не може се довести у везу са ујемченим уставним начелима, 

па су наводи иницијативе у овом смислу неосновани. 
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Одлука 

Број: У- 70/17 oд 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) и б) Закона о Уставном суду Републике 

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

одржаној 28. новембра 2018. године, д о н и о  ј е   

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

  

Утврђује се да члан 11. став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14) није у сагласности са Уставом 

Републике Српске и Законом о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Новица Мандић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 11. 

Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13). 

Давалац иницијативе оспорава поменуту одредбу Уредбе у односу на члан 79. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12). У образложењу наведеног давалац иницијативе указује на 

различит почетак признавања права на мјесечни борачки додатак, тј. борцима из члана 

5. став 1. Уредбе, који су услове за остваривање овог права испунили послије 24. маја 

2012. године, мјесечни борачки додатак признаје се почев од 1. јануара наредне године 

у односу на годину у којој су услови испуњени, док се борцима из члана 5. став 2. ове 

уредбе мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. маја 2012. године. Због тога 

давалац иницијативе предлаже да Суд преиспита усаглашеност предметне одредбе са 

Уставом и законом.     

 

У одговору Владе Републике Српске наведено је да из садржаја иницијативе  

произлази да давалац иницијативе оспорава одредбу члана 11. став 1. Уредбе о 

борачком додатку у односу на Устав Републике Српске и члан 79. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске. С тим у вези, указује се на Одлуку овог суда број У -75/15 од 28. 

децембра 2016. године, којом, поред осталог, није прихваћена иницијатива за 

оцјењивање уставности и законитости члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14). Сматрајући да је Суд већ 

одлучивао о истој ствари, предложено је да не прихвати дату иницијативу. 

 Уредбу о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ број 52/13) 

донијела је Влада Републике Српске на основу члана 31. став 4. Закона о правима 

бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и 

члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по претходно прибављеној сагласности 
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Борачке организације Републике Српске. Овом уредбом уређују се услови и поступак 

за остваривање права на борачки додатак (члан 1).  

 

 Оспореним чланом 11. Уредбе прописано је да се борцима из члана 5. став 1. ове 

уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни борачки додатак испунили 

послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. 

јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени (став 1), те да се 

борцима из члана 5. став 2. ове уредбе право на мјесечни борачки додатак признаје 

почев од 1. маја 2012. године (став 2).  

 

Уредбом о измјенама Уредбе о борачком додатку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 53/14) у Уредби о борачком додатку („Службени гласник 

Републике Српске“ број 52/13) у члану 11. измијењен је став 2. и гласи: " Борци који су 

стекли право на мјесечни борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе 

задржавају стечена права".  

  

Одлуком Уставног суда број У-75/15 од 28. децембра 2016. године није 

прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 11. став 1. 

Уредбе о борачком додатку, али у односу на прописивање из члана 82. став 1. Закона 

који се тиче технике исплате мјесечних примања, а не и на права на ова примања. 

 

Уставом Републике Српске утврђено је да Република, поред осталог, уређује и 

обезбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа, те борачку и инвалидску 

заштиту (тач. 10. и 12. Амандманом XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава), да 

Влада обезбјеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, доноси 

уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона (члан 90. тач. 3. и 4), као и да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, односно да 

прописи и други општи акти морају бити у сагласностиса законом (члан 108).    

 

Поред тога, Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) уређени су услови, начин и поступак за 

утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих 

бораца и умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне 

службе или у вршењу активности у вези са том службом, начин обезбјеђивања 

новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим 

законом (члан 1). Чланом 16. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да је мјесечно примање 

по овом закону, поред другог, и борачки додатак, да су годишња примања по овом 

закону борачки додатак и накнада за одликовање, док су чланом 30. прописана права 

бораца, међу којим је и право на борачки додатак. Према члану 31. овог закона, 

борачки додатак је мјесечно новчано примање ‒ мјесечни борачки додатак, односно 

годишње новчано примање ‒ годишњи борачки додатак, које борци из члана 2. ст. 1. и 

2. овог закона могу да остваре на основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава 

(став 1), да право на мјесечни борачки додатак борци могу да остваре с обзиром на 

старосну доб и категорију борца (став 2), да право на годишњи борачки додатак борци 

могу да остваре с обзиром на кетегорију борца, уколико не могу бити корисници 

мјесечног борачког додатка (став 3), те да ће Влада донијети уредбу којом се уређују 

услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, уз претходно прибављену 

сагласност Борачке организације (став 4). Одредбама члана 79. овог закона прописано 

је да права на мјесечна примања припадају од првог наредног мјесеца по подношењу 



316 

 

захтјева (став 1), да се права на годишња примања прописана овим законом признају 

почевши од године у којој је поднесен захтјев (став 2). Према члану 82. став 1. овог 

закона, мјесечна примања по овом закону исплаћују се по истеку мјесеца за који се 

врши исплата.  

 

Према члану 15. тач. в) и г) Закона о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08) Влада Републике Српске је, у спровођењу 

извршне власти, надлежна да обезбјеђује спровођење и извршава законе, друге прописе 

и опште акте, у складу са Уставом, и доноси уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, 

рјешења, закључке и друге опште и појединачне акте за извршавање закона, док је 

чланом 43. став 2. прописано да се уредбом ближе уређују, између осталог, односи од 

значаја за извршавање закона.  

 

Суд је, на основу наведених уставних и законских одредби, оцијенио да члан 11. 

став 1. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 

53/14) није у сагласности са чланом 79. Закона о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12). Како је поменутом 

законском одредбом прописано да права на мјесечна примања припадају од првог 

наредног мјесеца по подношењу захтјева, то је, по оцјени Суда, прописивањем као 

оспореном одредбом Уредбе доносилац Уредбе изашао из законских оквира и 

прекорачио своја уставна и законска овлашћења. Сходно одредби тачке 12. Амандмана 

XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, а према којем Република уређује и 

обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту, Суд је оцијенио да је у 

домену законодавца да пропише услове, критеријуме и начин остваривања права по 

основу статуса борца, а у оквиру тог и права на мјесечни борачки додатак, те 

коришћење и престанак права утврђених Законом. Због тога, по оцјени Суда, доносилац 

Уредбе није могао да оспореним чланом 11. став 1. овог општег акта пропише да се 

борцима из члана 5. став 1. ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни 

борачки додатак испунили послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки 

додатак признаје почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су 

услови испуњени. Влада, наиме, није овлашћена да подзаконским актом коригује 

услове и начин коришћења права на борачки додатак, тј. мјесечно примање појединих 

бораца. Такође Суд је оцијенио да је Влада Републике Српске, прописујући уредбом 

другачије услове и начин коришћења права на борачки додатак у односу на Законом о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске прописане, прекорачила и Уставом утврђену 

надлежност из члана 90. став 1. тачка 4. Устава Републике Српске, да извршава законе. 

Стога је, оваквим прописивањем дошло је до повреде начела подјеле власти из члана 

69. Устава, као и начела уставности и законитости из члана 108.Устава Републике 

Српске.    

        

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

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

покретању поступка.         

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-70/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
 

 

  
Будући да Влада није овлашћена да подзаконским актом коригује услове и 

начин коришћења права на борачки додатак, другачијим нормирањем ових питања 

у односу на Закон прекорачила је своју Уставом утврђену надлежност чиме је 

дошло до повреде уставног начела подјеле власти. 
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Рјешење 

Број: У- 78/17 од 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

 
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 28. новембра 2018. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање 

уставности и законитости члана 31. став 5. Правилника о дисциплинској 

одговорности полицијских службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

45/14 и 46/15). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Александар Арнаут из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 31. 

став 5. Правилника о дисциплинској одговорности полицијских службеника 

("Службени гласник Републике Српске" број 45/14) наводећи да оспорена одредба 

Правилника, у дијелу којим је прописано да се  дисциплински поступак води и у 

случају неодазивања свједока који је уредно позван, а свој изостанак није оправдао, 

није у сагласности са Уставом Републике Српске (чл. 16. став 1. и чл. 19. став 1), 

Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода (члан 6. ст. 1. и 

3. тачка д), те Законом о општем управном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" број 13/02). Давалац иницијативе указује, између осталог,  на одредбе чланова 

3. и 8, члана 9. став 1, чланова 147. и  148. став 1, као и  чланова  162. и 169. Закона о 

општем управном поступку на чију примјену, како наводи, упућује Закон о 

полицијским службеницима ("Службени гласник Републике Српске" број 20/14),  који 

је наведен као правни основ Правилника, али и члан 46. предметног правилника, те 

закључује да оспорена одредба правилника  у дијелу који се односи на вођење 

дисциплинског поступка у случају неодазивања свједока који је уредно позван, није у 

сагласности са наведеним одредбама Закона о општем управном поступку, а самим тим 

ни са чланом 108. став 2. Устава. 

У одговору који је доставило Министарство унутрашњих послова Републике 

Српске наведено је, прије свега, да је предметни правилник престао да важи ступањем 

на снагу Правилника о дисциплинском поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" број 8/17), због чега се предлаже да Суд, на основу члана 57. тачка а) Закона о 

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

92/12) обустави поступак. У одговору се, такође,  наводи да је дисциплински 

оптуженом полицијском службенику омогућено да оправда свој изостанак у 

дисциплинском поступку, односно да дисциплинска комисија у сваком конкретном 

случају, сагласно одредбама овог правилника, процјењује оправданост разлога за 

неодазивање позиву, као и да је дисциплински оптуженом омогућено да активно 

учествује у дицсиплинском поступку. Доносилац оспореног акта није  се у одговору 
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изјаснио на наводе из иницијативе који се односе на неодазивање свједока у 

дисциплинском поступку. 

 Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15) донио је, на приједлог директора 

полиције, министар унутрашњих послова, на основу члана 109. Закона о полицијским 

службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) и члана 82. став 2. 

Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 

74/10, 86/10, 24/12 и 121/12). Према оспореном члану 31. став 5. овог правилника, ако се 

дисциплински оптужени или свједок који су уредно позвани не одазову позиву нити 

оправдају свој изостанак, поступак се води у њиховом одсуству.  

 

У поступку разматрања оспореног акта Суд је, прије свега, утврдио да је 

Правилник о дисциплинској одговорности полицијских службеника, чији је члан 31. 

став 5. оспорен, престао да важи на основу члана 53. Правилника о дисциплинском 

поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 8/17), који је ступио на снагу 7. 

фебруара 2017. године.  

 

Суд је, такође, утврдио да је Закон о полицијским службеницима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 20/14) на основу кога је донесен оспорени Правилник 

о дисциплинској одговорности полицијских службеника ‒ престао да важи  на основу 

члана 176. Закона о полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике 

Српске" број 57/16), који је ступио на снагу 21. јула 2016. године. 

 

Имајући у виду да су Правилник о дисциплинској одговорности полицијских 

службеника, чија је одредба оспорена, и Закон о полицијским службеницима, на основу 

кога је донесен оспорени акт, престали да важе прије подношења иницијативе, Суд, на 

основу  37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) није прихватио иницијативу за 

покретање поступка за оцјену уставности и законитости оспорене одредбе Правилника 

о дисциплинској одговорности полицијских службеника ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15), јер не постоје процесне претпоставке за вођење 

поступка и одлучивање по закону.  

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

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-78/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  
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Имајући у виду да је подзаконски општи акт чија је одредба оспорена 

престао да важи прије подношења иницијативе за покретање поступка за оцјену 

његове уставности и законитости, Уставни суд исту иницијативу није прихватио 

јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону. 
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Одлука 

Број: У-94/17 oд 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

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

члана 60. став 1. тачке а) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. новембра 

2018. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

     

Утврђује се да члан 20. тачка 1, члан 33. став 1. и члан 38. став 2. Закона о 

нотарима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 

37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 68/17) нису у сагласности са Уставом Републике Срспке. 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 3. став 2, члана 20. 

тачка 6, члана 25. ст. 1. тачка 2, члана 28. став 1. тач. 3. и 4, члана 34. став 2, 

члана 35. став 7. и члана 36. став 2. Закона о нотарима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 

68/17) и неуставности и незаконитости Правилника о избору нотарских 

помоћника ("Службени гласник Републике Српске" број 101/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

      

Нотарска комора Републике Српске поднијела је Уставном суду Републике 

Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 3. став 2, члана 20. тачке 1. и 6, 

члана 25. став 1. тачка 2, члана 28. став 1. тачке 3. и 4, члана 33. став 1, члана 34. став 2, 

члана 35. став 7, члана 36. став 2. и члана 38. став 2. Закона о нотарима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 

и 68/17) и уставности и законитости Правилника о избору нотарских помоћника 

("Службени гласник Републике Српске" број 101/17), који је донио министар правде у 

Влади Републике Српске. Иако су у приједлогу као оспорени означени члан 3. и члан 

33. овог закона у цијелости, из образложења предлагача које се односи на повреду 

Устава овим нормама јасно произлази да се у суштини оспорава само став 2. члана 3. и 

став 1. члана 33. У приједлогу се наводи да одредбе члана 3. став 2. и члана 25. став 1. 

тачка 2. овог закона, које прописују горњу старосна границу за престанак вршења 

службе нотара ‒ нису у сагласности са чланом 5. ал. 1. и 5, чланом 10, чланом 33, 

чланом 50, чланом 54, чланом 61. и чланом 127. Устава Републике Српске. Предлагач, 

наиме, указује да је Законом о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" број 91/16) нотару повјерено вођење 

оставинског поступка, те је прописано да се на нотара, као повјереника суда, сходно 

примјењују правила поступка, правила о изузећу, достава писмена, пружање правне 

помоћи, као и остала правила која важе за суд у вршењу тих послова. Дакле, на нотара 

је, како се истиче, пренесено обављање дијела послова из судске надлежности, тако да 

горња старосна граница од 70 година, која је Законом о судовима одређена за обављање 

функције судија, треба бити примијењена и на нотаре. Из тог разлога, по мишљењу 

предлагача, нотари као носиоци јавне службе којима је пренесен дио судске 

надлежности требају бити изједначени у погледу овог услова са осталим носиоцима 

правосудних функција. Стога, као се наводи, оспорено прописивање које одређује 65 
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година живота као горњу старосну границу за обављање службе нотара доводи до 

дискриминације нотара у односу на носиоце судијске и тужилачке функције, те њихове 

неравноправности у слободама, правима и дужностима и неједнакости пред законом. 

Такође се износи став да је оспорено законско рјешење супротно и гаранцијама о 

једнакости свих облика својине, минимуму социјалне сигурности и функционисању 

јавних служби у складу са законом, праву на рад и слободи рада, о праву грађана да 

учествују у обављању јавних послова и под једнаким условима буду примљени у јавну 

службу. Надаље, предлагач сматра да је оспорени члан 20. тач. 1. и 6. предметног 

закона супротан члану 39. Устава, који гарантује право на рад и слободу рада, те да 

ограничавајући фактори из ове одредбе не доприносе развоју службе. Исто тако, 

мишљења је да је дискриминирајућа одредба према којој само држављанин Републике 

Српске може бити нотар, када се има у виду да је ентитетски држављанин  истовремено 

и држављанин Босне и Херцеговине. У погледу норме из члана 20. тачка 6. предлагач 

наводи да се ради о норми коју је законодавац креирао екстензивним, неодређеним и 

произвољним спајањем различитих кривичних дјела и казни које су изречене, или могу 

бити изречене, без критеријума стварне друштвене опасности кривичног дјела и 

учиниоца и упоришта у обавезујућим одредбама кривичног законодавства. Оспореним 

прописивањем се, како се даље наводи, изгубио критеријум сразмјерности у 

ограничењу уставних права на рад за потребе конкретног закона. Како би поткријепио 

своје тврдње, предлагач врши поређење законсих рјешења из Закона о кривичном 

поступку и оспореног закона, те закључије да је само Закон о кривичном поступку 

основ за уставна ограничења. У односу на оспорени члан 28. став 1. тачке 3. и 4. у 

приједлогу се наводи да је овакво прописивање у супротности са чланом 20. став 2. 

Устава, који утврђује да нико не може бити сматран кривим за кривично дјело док то не 

буде утврђено правоснажном судском одлуком. Привременим удаљавањем из службе у 

фази када је потврђена оптужница за кривично дјело, по мишљњу предлагача, крши се 

претпоставка невиности која оптуженог штити током читавог кривичног поступка до 

његовог окончања и евентуалног утврђења кривичне одговорности. Образлажући 

приједлог у погледу чланова 33, члана 34. став 2, члана 35. став 7, члана 36. став 2. и 

члана 38. став 2. овог закона предлагач наводи да је прописивање из ових норми 

супротно чл. 5, 10, 33, 39, 43, 50, 52, 61, 68. и 97. Устава. Оспореним одредбама је, како 

се истиче, прописана обавеза запошљавања нотарског помоћника без мишљења нотара 

и без учешћа Нотарске коморе чији је нотар члан, чиме се ограничава самосталност 

нотарске службе, угрожава њен опстанак, као и социјална сигурност нотара. Предлагач 

сматра да је нереалан и непоуздан прописани критеријум од једног нотарског 

помоћника на 1000 сачињених нотарских исправа, те да се на тај начин не може 

сагледати стварна потреба за нотарским помоћницима. Износи став да се оваквим 

нормирањем служба нотара, као јавна служба која се обавља приватним средствима, 

своди на административну службу у надлежности Министарства правде, а нотар на 

чиновника, јер се не тражи његова сагласност за избор нотарског помоћника, чиме се 

имовина нотара противуставно искориштава. Предлагач такође сматра да предметно 

прописивање ограничава слободу одлучивања послодавца о потреби за радном снагом 

према обиму посла и могућностима финансирања, што је супротно члану 5. тач. 1. и 4. 

Устава, те да доводи у неравноправан положај нотаре у односу на руководиоце у 

другим јавним службама који не послују приватним средствима. Мишљења је да 

оспорена одредба члана 35. став 7. није у сагласности са чланом 97. Устава, којим су 

утврђена овлашћења министарстава, односно да се правилником Министарства правде 

не може уређивати законска материја у коју спада поступак избора нотарског 

помоћника. Посебно указује на норму члана 38. став 2. овог закона, којом је прописан 

начин одређивања плате нотарског помоћника, истичући да је овакво прописивање 
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супротно члану 50. Устава, који гарантује равноправност свих облика својине и 

слободу привређивања, те самосталност у стицању и расподјели добити. Сматра да је 

овом одредбом повријеђено и право на имовину нотара, јер се вољом законодавца 

узима, односно узурпира приход у висини коју закон одређује, а који је стечен 

приватним средствима и приватним обликом привређивања.  

 

У погледу оспореног Правилника о избору нотарских помоћника у приједлогу се 

наводи да овај општи акт није законит са аспекта основа за његово доношење. 

Предлагач, наиме, указује на то да члан 98. Закона о нотарима, који уређује питање 

доношења спроведбених прописа од стране министра правде, не садржи овлашћење 

овог министра за доношење предметног правилника.        

 

У одговору на приједлог који је у односу на Закон о нотарима доставила 

Народна скупштина Републике Српске наводи се да предлагач на непотпун начин 

тумачи одредбе Устава Републике Српске, па тако и одредбу која јемчи равноправност 

грађана. Указује се на то да се у приједлогу врши поређење оспорених законских 

рјешења са сличним рјешењима у другом ентитету и другим сусједним државама, која 

рјешења му, како сматра доносилац овог закона, више одговарају. У приједлогу се 

такође пореде права на рад и статус нотара са правима судија и тужилаца, што је по 

мишљењу Народне скупштине, погрешно, јер се ради о поређењу различитих субјеката 

права, са различитим правним, професионалним и стручним статусом. Надаље, у 

одговору се истиче да оспореним законским нормама из члана 20. став 1. тач. 1. и 6. 

нису нарушене гаранције из члана 39. Устава, јер ове одредбе дају могућност свим 

грађанима Републике Српске да равноправно и без дискриминације конкуришу за 

обављање службе нотара, под једнаким условима. Пошто је, како се даље наводи, једно 

од основних обиљежја обављања службе нотара морал,  интегритет и поступање у 

складу са Уставом, законом, јавним поретком и добрим обичајима, оспореним законом 

су јасно и таксативно побројана одређена кривична дјела која су препрека за обављање 

ове службе. Нотар, наиме, треба да буде достојан поштовања и повјерења које ужива 

служба нотара, тако да исту могу обављати само лица која су по својим људским и 

радним квалитетима достојни угледа ове службе. Ове одредбе, како се истиче, не 

доводе до повреде права на рад нотара, већ имају превентивну улогу како би се 

спријечио настанак штете уколико постоји бојазан за то. У оспореним законским 

нормама које се односе на нотарске помоћнике законодавац је, како се у одговору 

наводи, водио рачуна о сврси и потреби њиховог ангажмана, односно да нотраски 

помоћник може под надзором нотара обављати све послове за које је по закону 

овлашћен нотар, осим да лично потписује нотарске исправе. Доносилац овог закона 

сматра да норме које се односе на начин утврђивање потребе за нотарским 

помоћницима, као и на њихов положај и статус у нотарској канцеларији нису супротне 

Уставу, те да могуће другачије уређење предметне материје није уставноправно 

релевантно, односно да, само по себи, не подразумијева да је позитивно законодавство 

несагласно Уставу. 

 

Министарство правде, као доносилац оспореног правилника, доставило је 

одговор на наводе приједлога у погледу овог акта. У одговору се наводи да је правни 

основ за доношење овог правилника члан 35. став 7. Закона о нотарима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 

и 68/17) и члан 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) а не члан 98. Закона 

о нотарима, како то предлагач погрешно наводи. Како се истиче, поступак избора и 
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именовања нотарски помоћника је прописан члановима 33, 34. и 35. Закона о нотарима, 

и то тако што су обухваћени сви битни елементи тог поступка. Оспореним 

Правилником о избору нотарских помоћника су детаљно разрађене законске одредбе 

које се односе на поступак и избор нотарског помоћника, што, како се наводи, јесте 

материја подзакоског акта, тако да доношењем овог правилника нису нарушена начела 

уставности и законитости.      

 

Оспореним одредбама Закона о нотарима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 68/17) прописано 

је: да нотар може своју службу вршити до навршених 65 година живота, уколико не 

наступе разлози за пријевремени престанак службе према члану 25. став 1. тач. 1. и 3. 

до 6. или за разрјешење према члану 26. овог закона (члан 3. став 2), да за нотара може 

бити именовано само лице које кумулативно испуњава услове: да је држављанин 

Републике Српске (члан 20. тачка 1) те да није осуђено за кривично дјело против 

човјечности и вриједности заштићених међународним правом или осуђено за друго 

кривично дјело на казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело за које 

је прописана казна затвора у трајању од пет година или тежа казна, које у вријеме 

именовања још није брисано из казнене евиденције коју води надлежни орган и против 

кога није потврђена оптужница за та кривична дјела (члан 20. тачка 6), да служба 

нотара престаје навршењем 65 година живота (члан 25. став 1. тачка 2), да нотар може 

бити привремено удаљен из службе ако је против њега потврђена оптужница за 

кривично дјело или ако је у кривичном поступку против нотара изречена мјера 

безбједности забрана обављања службе нотара, а одлука о томе још није постала 

правоснажна (члан 28. став 1. тач. 3. и 4), да број нотарских помоћника у једној 

нотарској канцеларији одређује министар према броју нотарских испарава сачињених 

од стране нотара из те нотарске канцеларије током једне пословне године, али најмање 

један нотарски помоћник на сваких 1000 сачињених нотарских исправа (члан 33. став 

1), да конкурс за избор нотарског помоћника организује и спроводи Министарство 

правде, уколико су за то испуњени услови из члана 33. став 1. овог закона, а то се 

утврђује након пријема годишњих извјештаја о службеној дјелатности нотара (члан 34. 

став 2), да се поступак избора нотарског помоћника детаљније регулише правилником 

који доноси министар правде (члан 35. став 7), да статус нотарског помоћника престаје 

именовањем за нотара или отказом уговора о раду од стране Нотарске коморе, а уговор 

о раду се може раскинути на лични захтјев нотарског помоћника (члан 36. став 2), да ће 

Нотарска комора својим актом утврдити мјерила за плату нотарског помоћника, али 

иста не може бити нижа од плате вишег стручног сарадника запосленог у органима 

државне управе (члан 38. став 2).  

 

Правилник о избору нотарских помоћника ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/17) донио је министар правде на основу члана 35. став 7. Закона о 

нотарима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 

37/07, 50/10, 78/11, 20/14 и 68/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 

15/16 и 57/16). Овим правилником прописани су поступак и начин избора нотарских 

помоћника и друга питања која су од значаја за избор нотарских помоћника.    

     

 У поступку оцјењивања уставности оспорених норми Закона о нотарима Суд је 

имао у виду да према одредбама тачака 11, 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, Република уређује и 
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обезбјеђује, поред осталог, систем јавних службу, радне односе, као и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом.  

 

  Одредбама Устава у односу на које је предлагач тражио оцјену уставности 

предметног закона и правилника утврђено је: да да се уставно уређење Републике 

темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима и тржишној привреди (члан 5. тач. 1. и 5), да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 

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

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко 

или друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да нико не 

може бити сматран кривим за кривично дјело док то не буде утврђено правоснажном 

судском одлуком (члан 20. став 2), да грађани имају право да учествују у обављању 

јавних послова и под једнаким условима буду примљени у јавну службу (члан 33), да да 

свако има право на рад и слободу рада (члан 39. став 1), да се економско и социјално 

уређење заснива на равноправности свих облика својине и слободном привређивању, 

самосталности предузећа и других облика привређивања у стицању и расподјели 

добити и слободном кретању робе, рада и капитала у Републици као јединственом 

привредном простору (члан 50), да се слободно предузетништво може законом 

ограничити ради заштите интереса Републике, човјекове околине, здравља и 

безбједности људи (члан 52. став 1), да сви облици својине имају једнаку правну 

заштиту (члан 54), да Република јемчи минимум социјалне сигурности грађана и 

обезбјеђује функционисање јавних служби, у складу са законом (члан 61. став 1), да 

послове државне управе обављају министарства и други републички органи управе, 

који 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. ст. 1. и 2).  

 

 Законом о нотарима законодавац је на основу уставних овлашћења, а са циљем 

унапређења принципа законитости и јачања правне сигурности, уредио организацију, 

овлашћења, начин рада, нотарски испит, као и друга питања од значаја за рад нотара на 

територији Републике Српске. Овим законом, између осталог, прописано је: да је 

служба нотара јавна служба коју обављају нотари, који су самостални и независни 

носиоци те службе, те да је задатак нотара да врши обраду, овјеравање и потврђивање 

јавних исправа, те врши друге послове у складу са овим законом (члан 2. ст. 1. и 2), да 

је нотар дужан одговарајућим мјерама осигурати независно и непристрасно обављање 

нотарске службе, придржавајући се забране учествовања у правним пословима у складу 

са овим законом (члан 2. став 3), да је нотар дужан својим понашањем у служби и ван 

ње показивати да је достојан поштовања и повјерења које ужива служба нотара и 

избјегавати свако понашање које производи утисак кршења обавеза које су му законом 

прописане, нарочито утисак о зависности и пристрасности (члан 2. став 4), да нотар 

обавља службу искључиво као занимање током времена за које је именован, у складу са 

овим законом и прописима донесеним на основу овог закона (члан 3. став 1), да за 

нотара могу бити изабрани само кандидати који су по својим радним и људским 

квалитетима достојни угледа нотарске службе (члан 23. став 1). 

 

 Оцјењујући уставност оспорене норме члана 20. тачка 1. предметног закона, 

којом је као услов за обављање службе нотара одређено да кандидат мора бити 

држављанин Републике Српске, Суд је оцијенио да је оваквим прописивањем нарушен 

принцип из члана 39. ст. 1. и 3. Устава, према којем свако има право на рад и слободу 
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рада и сваком је под једнаким условима доступно радно мјесто и функција. Суд, наиме, 

сматра да се ове уставне гаранције једнако односе на сва лица која су под 

јурисдикцијом органа јавне власти у Републици Српској. Када се узме у обзир 

чињеница да сви грађани Босне и Херцеговине, без обзира на ентитетско 

држављанство, приликом одлучивања о прихватљивости њихове апликације за избор у 

звање нотара потенцијално могу бити под јурисдикцијом јавних органа у Републици 

Српској, Суд је оцијенио да би прописивање којим се искључиво држављанима 

Републике Српске (који су истовремено и држављани Босне и Херцеговине) даје 

могућност обављања нотарске службе, довело до повреде наведених уставних 

гаранција у односу на лица која немају ентитетско држављанство Републике Српске. 

Имајући у виду позитивну обавезу државе, у овом случају ентитетских органа јавне 

власти, да својим актима осигурају једнако и несметано уживање права и слобода које 

гарантује Устав свим лицима под својом јурисдикцијом без обзира на лична својства и 

статус, Суд је оцијенио да оспорена норма није у сагласности са одредбама члана 39. ст. 

1. и 3. Устава. 

 

 Надаље, Суд је утврдио да одредба члана 33. став 1. овог закона, којим је 

прописан начин утврђивање потребе за нотарским помоћницима, није у сагласности са 

чланом 50. Устава. Овом законском одредбом законодавац је одредио критеријум 

помоћу којег се у нотарским канцеларијама утврђује потреба за нотарским 

помоћницима, тако што је прописао да је на сваких 1000 сачињених нотарских исправа 

током једне пословне године потребан најмање један нотарски помоћник. С обзиром на 

то да је нотаријат јавна служба, приликом оцјене оспорене норме члана 33. став 1. Суд 

је имао у виду да се у правном систему Републике Српске у јавним органима 

систематизација радних мјеста, организација пословања, као и број потребних 

извршилаца за поједина радна мјеста утврђује подзаконским, углавном интерним 

актима, зависно од структуре конкретног органа и обима послова. Међутим, оспореном 

законском одредбом је једној од јавних служби ‒ нотарској служби, законом наметнут 

критеријум за запошљавање нотарских помоћника, не водећи при томе рачуна о 

чињеници да се ради о служби која се финансира искључиво приватним средствима, 

односно о могућности нотара да обезбиједе финансирање радног мјеста отвореног по 

наведеном критеријуму. На овај начин се, по оцјени Суда, доводи у питање и један од 

основних принципа на којима се заснива вршење ове службе, а то је независност. 

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да је оваквим прописивањем дошло до 

повреде гаранција из члана 50. Устава, према којем се економско и социјално уређење 

заснива на равноправности свих облика својине и слободном привређивању.   

 

 У погледу одредбе оспореног члана 38. став 2. овог закона Суд је такође утврдио 

да начин на који је утврђен критеријум за одређивање плате нотарског помоћника у 

предметној норми доводи до повреде члана 50. Устава у дијелу којим се гарантује 

самосталност у стицању и расподјели добити. Како је већ истакнуто, нотарска служба 

има јавна овлашћења, али има специфичан статус, јер истовремено представља 

професију која дјелатност обавља самостално, независно и искључиво приватним 

средствима, за свој рачун. Када се узме у обзир ова чињеница, Суд је оцијено да 

прописивање којим је одређено да плата нотарског помоћника не може бити нижа од 

плате вишег стручног сарадника запосленог у органима државне управе, представља 

кршење наведног принципа из члана 50. Устава, јер се на овај начин ограничава 

самосталност нотара у расподјели добити коју остварује личним материјалним 

средствима.  
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 Оцјењујући уставност оспореног члана 3. став 2. и члана 25. став 1. тачка 2. 

предметног закона, Суд је утврдио да прописивањем горње старосне границе од 65 

година за вршење службе нотара нису нарушене уставне гаранције на које се указује у 

приједлогу. Прије свега, Суд сматра да предлагач на погрешан начин доводи у везу 

статус нотара са статусом судија и тужилаца, те стога и погрешно закључује да су 

нотари стављени у неповољнији положај и да су дискриминисани по основу година 

старости за пензионисање у односу на носиоце правосудне функције, код којих је ова 

старосна граница 70 година. Нотар, наиме, има статус повјереника суда за вођење 

оставинског поступка, тако да није носилац правосудне функције. Ради се, дакле, о 

потпуно различитим правничким професијама, односно о лицима која немају исти 

статус и обављају различите послове, због чега се се не могу поредити у контексту 

права на равноправност из члана 10. Устава, те права на обављање јавних послова под 

једнаким условима из члана 33. Устава. Суд указује на то да се значење појма 

равноправност и једнакост из наведених уставних норми не може поистовјетити са 

захтјевом да за различите професије у оквиру правне струке буду прописани исти 

услови за обављање службе. Исто тако, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем 

није дошло ни до повреде права на рад и слободу рада из члана 39. Устава, јер Устав не 

утврђује обим права на рад и услове по којим се остварује, већ уређивање свих 

сегмената из области радних односа повјерава законодавцу. Дакле, искључиво је ствар 

цјелисходне процјене законодавца на који начин ће уредити питање горње старосне 

границе за престанак службе нотара, а цјелисходност и оправданост појединих 

законских рјешења Уставни суд није надлежан да оцјењује.  

 

 У погледу оспореног члана 20. тачка 6. овог закона, којим је прописано која 

кривична дјела и изречене кривичне санкције представљају препреку за обављање 

службе нотара, Суд је оцијенио да оваквим нормирањем није дошло до повреде права 

на рад и слободу рада из члана 39. Устава, како то сматра предлагач. Суд је, прије 

свега, имао у виду да је нотар носилац јавних овлашћења која су на њега делегирана од 

стране Републике, те да ову службу обавља у општем интересу, што, по мишљењу овог 

суда, оправдава одређена ограничења у погледу услова за обављање ове службе. С 

обзиром на природу овог позива, нотари морају бити особе од професионалног угледа и 

јавног повјерења, односно достојни за обављање ове јавне службе. При обављању 

послова из дјелокруга своје надлежности, као и у приватном животу, не смију довести у 

питање лични углед и углед нотаријата. Због тода је Суд оцијенио да је прописивање из 

оспорене норме члана 20. тачка 6. предметног закона у функцији испуњавања ових 

претпоставки које представљају неопходан услов за вршење позива нотара, те да стога 

не доводи до ограничавања права на рад и слободе рада. Законодавац је Уставом 

овлашћен да, сходно својој цјелисходној процјени, уреди област радних односа, 

односно да пропише услове које морају испуњавати лица која конкуришу за вршење 

јавних служби, па тако и нотарске службе. Разматрање питања друштвене опасности 

кривичних дјела обухваћених овом законском одредбом, на шта се такође указује у 

приједлогу, није од утицаја на оцјену њене уставности.  

 

 Из истих разлога Суд је оцијенио да ни одредбе оспореног члана 28. став 1. тач. 

3. и 4. овог закона, које се односе на разлоге привременог удаљавања нотара из службе, 

нису супротне гаранцијама о праву на рад из члана 39. Устава, као ни члану 20. став 2. 

Устава, на које се позива предлагач. Када се има у виду природа ове дјелатности, Суд 

сматра да и сама сумња у постојање чињеница које би довеле у питање јавно повјерење 

и професионални углед нотара оправдава привремено удаљавање из службе. Осим тога, 

у конкретном случају, привремено удаљавање из службе не значи разрјешење и трајни 
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престанак рада нотара. Ради се о привременој мјери која траје док се не оконча 

кривични поступак поводом кривичног дјела за које је потврђена оптужница или до 

правоснажности одлуке којом је у кривичном поступку изречена мјера безбједности 

забране обављања службе нотара. Због тога је Суд оцијенио да ова норма не доводи до 

повреде начела "претпоставке невиности", као ни права на рад, јер њено дејство има 

привремени карактер, док се коначно не утврде чињенице везане за кривичну 

одговорност нотара у одређеним поступцима који се воде против њега.  

 

 По оцјени Суда, одредба члана 34. став 2. којом је прописано да конкурс за 

попуну мјеста нотарских помоћника организује и спроводи Министарство правде 

уколико су за то испуњени услови из члана 33. став 1. овог закона ‒ није супротна 

праву на имовину и праву на рад, како то тврди предлагач. Прије свега, када се имају у 

виду норме члана 35. ст. 1. и 2. овог закона, Суд је мишљења да су неосновани наводи 

предлагача да је из одлучивања о пријему нотарских помоћника изостављена Нотарска 

комора. Овим нормама је прописано да министар правде доставља нотарској комори 

ранг-листу кандидата који испуњавају услове наведене у конкурсу са приједлогом 

кандидата за нотарског помоћника, у року од 15 дана од дана пријема те ранг-листе од 

стране конкурсне комисије, те да Нотарска комора у року од 30 дана након 

предочавања листе кандидата доноси рјешење о избору кандидата за нотарског 

помоћника. Дакле, коначни избор нотарских помоћника врши ова комора, тако да 

нотари, путем Коморе имају могућност учешћа у избору својих сарадника. Поред тога, 

у вези са наведеним, Суд сматра потребним указати на то да је чланом 4. став 1. тачка 2. 

Правилника о избору нотарских помоћника предвиђено да је нотар у чију се 

канцеларију бира нотарски помоћник један од три члана Комисије за избор нотарских 

помоћника. Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да овакав начин прописивања не 

утиче на реализацију Уставом гарантованог права на рад, као и да не ограничава 

имовинска права нотара, како се то наводи у приједлогу.  

 Оцјењујући оспорену одредбу члана 35. став 7. предметног закона, Суд је 

утврдио да прописивањем овлашћења за министра правде да правилником детаљније 

регулише поступак избора нотарског помоћника, није супротно члану 97. Устава. 

Према члану 97. став 2. Устава, министарства и други републички органи управе 

проводе законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе, као и акте 

предсједника Републике. У вези са наведеним Суд је имао у виду да је Законом о 

нотарима (одредбе чл. 33, 34. и 35) у цијелости прописан поступак избора нотарских 

помоћника у свим његовим фазама ‒ од организације конкурса, субјеката који га 

спроводе, начина избора, до рокова за улагање појединих правних лијекова против 

рјешења о избору. Законодавац је, дакле, уредио сва темељна питања избора нотарских 

помоћника, а овлашћење за детаљније разрађивање ових законских одредаба ради 

њиховог спровођења дао је министру правде. На овај начин, по оцјени Суда, 

законодавац није изашао из својих уставних оквира, те није довео до повреде уставних 

норми из члана 97. Устава, како то сматра предлагач. 

 

 Надаље, Суд је оцијенио да ни прописивањем из члана 36. став 2. оспореног 

закона нису нарушене гаранције из члана 50. Устава, односно да ова норма не 

ограничава слободу привређивања, нити дискриминише нотара у односу на друге 

послодавце, како то сматрам предлагач. Оспореном законском одредбом су одређени 

услови под којим престаје статус нотарског помоћника, тако што је прописано да овај 

статус помоћнику престаје именовањем за нотара, отказом уговора о раду од стране 

Нотарске коморе или раскидом овог уговора на лични захтјев. По оцјени овог суда, 

чињеница да ова законска одредба не садржи као један од основа за престанак статуса 
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нотарског помоћника - "уколико није положио нотарски испит", не доводи до повреде 

наведених уставних гаранција. Без обзира на то што се у конкретном случају ради о 

служби која се обавља личним финансијским средствима нотара, ради се о јавној 

служби, тако да је законодавац, сходно својим Уставним овлашћењима да уређује радне 

односе, овлашћен да у цијелости регулише питање радноправног статуса нотарских 

помоћника. Оспорено прописивање је, по оцјени Суда, у домену цјелисходне процјене 

законодавца и представља одраз политике у уређивању предметних правних односа, 

због чега не доводи у питање слободу привређивања, нити дискриминише нотаре у 

односу на друге носиоце јавних служби. Могућност другачијег уређења ове материје, 

како се то сугерише у приједлогу, није релевантна са уставноправног аспекта.         

 

 Правилник о избору нотарских помоћника предлагач оспорава са аспекта 

правног основа за његово доношење, наводећи да члан 98. Закона о нотарима не даје 

овлашћење министру правде да овим подзаконским актом прописује поступак и начин 

избора нотарских помоћника. Оцјењујући овај правилник Суд је, прије свега, имао у 

виду да је чланом 97. став 2. Устава утврђено да министарства и други републички 

органи управе проводе законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и 

Владе, као и акте предсједника Републике. Поред тога, Суд је узео у обзир да је чланом 

69. ст. 1. и 2. и чланом 72. став 1. 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 и 31/18) 

прописано да органи управе доносе правилнике, наредбе, упутства и друге опште акте, 

да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, те да органи 

управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона само када су за то изричито 

овлашћени законом или прописом Владе. Надаље, чланом 82. став 2. овог закона 

одређено је, између осталог, да министар представља министарство и доноси прописе 

из члана 69. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим појединачним 

стварима. Истовремено, у конкретном случају релевантна је и одредба члана 35. став 7. 

Закон о нотарима, којом је законодавац дао овлашћење министру правде да донесе 

правилник којим ће детаљније регулисати поступак избора нотарског помоћника, а која 

одредба је, према напријед изнесеном ставу у овој одлуци, сагласна Уставу. Цијенећи 

напријед наведено, Суд је утврдио да је оспорени правилник донесен на основу 

уставних и законских овлашћења односно да министар правде приликом његовог 

доношења није изашао из оквира својих уставних и законских овлашћења. Ради се, 

наиме, о подзаконском акту којим се ради спровођења у пракси разрађују одредбе 

Закона о нотарима које се односе на поступак и начин избора нотарских помоћника. 

Дакле, члан 89. Закона о нотарима, на који се указује у приједлогу, није правни основ за 

доношење предметног правилника, нити се његов доносилац у преамбули овог акта 

позива на ову законску одредбу.       

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке. 

  

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и   судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-94/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                               Мр Џерард Селман  
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Повреде уставних гаранција о праву на рад и слободу рада, те да је свакоме 

под једнаким условима доступно радно мјесто и функција, постоје у односу на лица 

која немају држављанство Републике Српске јер је оспореном одредбом одређено да 

за обављање службе нотара кандидат мора бити држављанин Републике Српске, 

имајући у виду позитивну обавезу да се свим лицима под својом јурисдикцијом, без 

обзира на лична својства и статус, осигура једнако и несметано уживање права и 

слобода које гарантује Устав. 

 

Имајући у виду да се у јавним органима систематизација радних мјеста и 

број извршилаца утврђује подзаконским актима, а да је нотарској служби законом 

наметнут критеријум за запошљавање нотарских помоћника, иако се ради о 

служби која се финансира искључиво приватним средствима, таквим нормирањем 

дошло је до повреде уставних гаранција да се економско и социјално уређење 

заснива на равноправности свих облика својине и слободном привређивању. 

 

Будући да нотарска служба има јавна овлашћења, али и да истовремено 

представља професију која дјелатност обавља самостално и искључиво приватним 

средствима, за свој рачун, одредбом којом је одређено да плата нотарског 

помоћника не може бити нижа од плате вишег стручног сарадника запосленог у 

органима државне ограничава уставом гарантовану самосталност у расподјели 

добити коју нотар остварује личним материјалним средствима. 
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Одлука 

Број: У- 98/17 oд 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

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

члана 37. став 1. тачка а) и г), члана 57. тачка д), члана 60. став 1. тач. а), б) и д) и члана 

61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. новембра 2018. 

године,  д о н и о  ј е  

  

О Д Л У К У  

 

Утврђује се да члан 14. Посебног колективног уговора за запослене у области 

здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16) у дијелу који 

гласи "и на рад ноћу" није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о 

раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 66/18).  

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 20. 

тач. 3. и 4. и члана 22. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области 

здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).  

 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости 

чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. Посебног колективног уговора за запослене 

у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).    

  

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 16. 

став 1. тач. 3. и 4. и члана 16а Посебног колективног уговора за запослене у 

области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Приједлогом Универзитетско клиничког центра Републике Српске из Бање Луке 

покренут је пред Уставним судом Републике Српске поступак за оцјењивање 

уставности и законитости члана 14, члана 16. став 1. тач. 3. и 4, члана 16а, члана 20. тач. 

3. и 4, члана 22. став 2, те чланова 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. Посебног 

колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 72/16 и 111/16), (у даљем тексту: Посебан колективни уговор). Иако је у 

поднеску наведено да подносилац приједлога оспорава чл. 14, 16, 16а, 19, члан 22. став 

2, те чл. 23. до 31. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16), из садржаја приједлога и 

наведених одредби произлази да се оспорава члан 14, члан 16. став 1. тач. 3. и 4, члан 

16а, члан 20. тач. 3. и 4, члан 22. став 2, те чл. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. и 31. 

Посебног колективног уговора за запослене у области здравства. Подносилац 

приједлога оспорава законитост наведених одредби овог општег акта у односу на 

одредбе чл. 73, 240, 242, 255. и 256. Закона о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ број 1/16), којима је прописан ноћни рад, поступак закључивања, садржина и 

облик, регистрација и јавно објављивање колективних уговора, као и у односу на 

одредбе чл. 34. и 35. Закона о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 11/09), 

којима су прописане накнаде плата и остала лична примања запослених у области 



332 

 

здравства. С тим у вези подносилац приједлога истиче да овај акт, с обзиром на то да у 

овој дјелатности има више репрезентативних синдиката, није закључен сагласно Закону 

о раду, да приликом преговарања и његовог закључивања није формиран одбор, да су 

регистрација и објављивање извршени супротно Закону, те да прописивање да о 

колективним захтјевима одлучује управни одбор или други њему по функцији 

одговарајући орган послодавца не може бити предмет регулисања колективног уговора. 

Због наведене несагласности са Законом, подносилац приједлога сматра да оспорене 

одредбе нису у сагласности ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, те 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да оспорени члан 14, члан 16. 

став 1. тач. 3. и 4, члан 16а, члан 20. тач. 3. и 4, члан 22. став 2, те чланова 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30. и 31. Посебаног колективног уговора нису у сагласности са Уставом, 

Законом о раду и Законом о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске.  

 

У одговору Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске 

оспорени су наводи подносиоца приједлога, те је, између осталог, наведено да је 

чланом 106. став 4. Закона о раду предвиђена могућност да послодавац жену за вријеме 

трудноће и  мајку дјетета до три године живота распореди на рад у друго мјесто рада 

само уз њен пристанак, док је чланом 73. овог закона забрањен ноћни рад трудницама 

почев од шестог мјесеца трудноће и мајкама са дјететом до двије године живота, тако 

да је оспореним чланом 14. Посебног колективног уговора предвиђен већи обим права 

и заштите ове категорије радника у односу на закон, да је оспореним чл. 16, 16а и 20. 

Посебног колективног уговора такође дат већи обим права у односу на поменути закон, 

притом указујући на члан 9. став 2. овог закона. У погледу оспорених чл. 23. до 31. 

Посебног колективног уговора указује се на Одлуку овог суда у предмету У-91/16, 

којом је утврђено да члан 29. Посебног колективног уговора није у сагласности са 

Уставом Републике Српске и Законом о раду, док иницијатива за оцјењивање 

уставности и законитости чл. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. и 31. Посебног колективног 

уговора није прихваћена, те је предложено да Суд приједлог одбије.    

 

У одговору Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, који 

дјелује у оквиру Савеза синдиката Републике Српске, наводи се да је овај синдикат 

учествовао у закључивању предметног колективног уговора као репрезентативни 

синдикат у Републици Српској зато што су други синдикати одбили да учествују у 

процесу колективног преговарања, а у циљу закључења овог колективног уговора. 

Притом се указује на одредбе Закона о раду којима је прописано да се посебан 

колективни уговор закључује за одређено подручје, област или грану на територији 

Републике, те дефинише ситуација кад у закључивању колективног уговора учествује 

више репрезентативних синдиката или репрезентативних удружења послодаваца који 

су закључили споразум о удруживању и да се у том случају образује одбор за 

преговоре, као и Закона о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске којим је прописано право запослених на увећање основне 

плате за рад ноћу, за рад током републичких празника и других дана када се по закону 

не ради, те да се висина увећања основне плате регулише Посебним колективним 

уговором. Сматрају да Суд, на основу свега наведеног, треба одбити приједлог као 

неоснован.       

 

Посебни колективни уговор за запослене у области здравства („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16) закључили су Синдикат здравства и 

социјалне заштите Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите 



333 

 

Републике Српске, на основу члана 240. став 3. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Српске“ број 1/16) и чл. 34. и 35. Закона о платама запослених лица у јавним 

установама у области здравства Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 11/09).  

 

Оспореним одредбама Посебног колективног уговора прописано је: да жену за 

вријеме трудноће и мајке дјетета до три године живота послодавац може распоредити 

на рад у друго мјесто рада и на рад ноћу само уз њен пристанак (члан 14); да се плата 

радника увећава по основу обављања високо сложених, најсложенијих и изузетно 

значајних послова до 30%, те по основу посебних и отежаних услова рада који се 

уређују прописима који регулишу област заштите на раду до 15% (члан 16. став 1. тач. 

3. и 4); да послодавац раднику може увећати плату по основу посебних резултата рада 

до 20% у мјесецу у којем је те резултате остварио (члан 16а); да се раднику или његовој 

породици на терет послодавца исплаћује помоћ у случају тешке инвалидности радника 

у висини двије просјечне плате запослених у дјелатности здравствене заштите и 

социјалног рада, као и у случају дуготрајне болести радника (одређене од стране 

љекарске комисије) у висини од једне просјечне плате запослених у дјелатности 

здравствене заштите и социјалног рада (члан 20. тач. 3. и 4). Оспореним члановима 23. 

до 31. Посебног колективног уговора прописано је да се овим колективним уговором 

уређује покретање, вођење, застарјелост дисциплинског поступка за утврђивање 

дисциплинске одговорности због повреде радних обавеза и друга питања од значаја за 

заштиту радне дисциплине, као и питање материјалне одговорности радника, а у 

оквиру тога, да поступак утврђивања одговорности за теже повреде радних обавеза и 

дужности спроводи дисциплинска комисија.    

  

 Уставом Републике Српске је утврђено да свако има право на рад и слободу рада 

и  да свако по основу рада има право на зараду, у складу са законом и колективним 

уговором (члан 39. ст. 1. и 5), да Република, између осталог, уређује и обезбјеђује радне 

односе и заштиту на раду (тачка 12. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен 

члан 68. Устава), као и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са 

законом (члан 108. став 2).    

 

 Одредбама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 1/16 и 

66/18), у односу на које су оспорене наведене одредбе Посебног колективног уговора, 

прописано је: да је трудницама, почев од шестог мјесеца трудноће, и мајкама са 

дјететом до двије године живота забрањен рад ноћу (члан 73), да Посебни колективни 

уговор за одређено подручје, област или грану закључују репрезентативно удружење 

послодаваца и репрезентативни синдикат основани за подручје, област или грану на 

територији Републике, а Посебне колективне уговоре за републичку управу, друштвене 

дјелатности и јавне службе закључују Влада Републике Српске и репрезентативни 

синдикати грана и дјелатности, док Колективни уговор код послодавца закључују 

послодавац и репрезентативни синдикати код послодавца (члан 240), ако у 

закључивању колективног уговора учествује више репрезентативних синдиката или 

репрезентативних удружења послодаваца, односно синдикати или удружења 

послодаваца који су закључили споразум о удруживању из члана 241. овог закона, 

образује се одбор за преговоре, чије чланове одређују синдикати, односно удружења 

послодаваца, сразмјерно броју чланова, а колективни уговор у чијем закључивању 

учествује одбор закључују лица која овласти тај одбор (члан 242), да се колективни 

уговори, као и њихове измјене и допуне, региструју код министарства, да садржину и 

поступак регистрације колективних уговора правилником прописује министар (члан 
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255), да се након регистрације код министарства општи и посебни колективни уговори 

објављују у „Службеном гласнику Републике Српске“, а да се начин објављивања 

колективних уговора код послодаваца утврђује тим колективним уговорима (члан 256).  

 

Релевантним одредбама Закона о раду уређују се радни односи, права, обавезе и 

одговорности из радног односа и други односи по основу рада у Републици Српској, 

ако посебним законима није другачије уређено, те је прописано да је радни однос 

између послодавца и радника, који 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 једном од правних основа из става 2. овог члана, и да се права, обавезе и 

одговорности из радног односа уређују колективним уговором, а правилником о раду и 

уговором о раду само када је то овим законом одређено (члан 1), да се колективним 

уговором закљученим између синдиката и послодавца у складу са законом уређују 

права, обавезе и одговорности из радног односа, начин и поступак њиховог 

остваривања и међусобни односи учесника колективног уговора (члан 3. став 1), да 

колективни уговор и правилник о раду (у даљем тексту: општи акти) и уговор о раду не 

могу да садрже одредбе којима се раднику дају мања права или утврђују неповољнији 

услови рада од права и услова који су утврђени законом, као и да 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 (члан 9), да жену за вријеме трудноће и мајку дјетета до три године живота 

послодавац може распоредити на рад у друго мјесто рада само уз њен пристанак (члан 

106. став 4),  да се плата радника из члана 123. овог закона, поред увећања 0,3% за 

сваку годину радног стажа, у складу 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, и да се општим актом и уговором о раду могу 

утврдити и други случајеви у којима радник има право на увећање плате (члан 124), да 

раднику или његовој породици, у складу са општим актом и уговором о раду, припада 

помоћ у случају тешке инвалидности и дуготрајне болести радника (члан 133. тачка 3), 

да о правима и обавезама радника из радног односа, у складу са законом, општим актом 

и уговором о раду, одлучује пословодни орган послодавца (директор) или друго лице 

одређено статутом или актом о оснивању, и да овлашћено лице из става 1. овог члана 

може, путем писмене пуномоћи, овластити друго пословно способно лице да одлучује о 

свим или појединим правима и обавезама из радног односа (члан 198), да се 

колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују права, обавезе 

и одговорности из радног односа, поступак измјена и допуна колективног уговора, 

међусобни односи учесника колективних уговора и друга питања од значаја за 

уређивање односа између радника и послодавца, те да се колективни уговор закључује 

у писаном облику (члан 238).  

 

 Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/09 и 116/16), којим се 

уређује начин утврђивања плата запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске (члан 1. став 1), прописано је да запослени имају право на 

увећање основне плате за рад ноћу, за рад током републичких празника и других дана 

када се по закону не ради, те да ће се висина увећања основне плате из става 1. овог 

члана регулисати Посебним колективним уговором (члан 34), да запослени имају право 

на: отпремнину при одласку у пензију и у случају ако се из економских, 

организационих и технолошких разлога укаже потреба за престанком рада запосленог; 
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накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и враћања са посла; накнаду за 

путне трошкове службених путовања у складу са важећим прописима; јубиларну 

награду; новчану накнаду приликом рођења дјетета; новчану помоћ породици у случају 

смрти радника и новчану помоћ у случају смрти члана уже породице, те да ће се висина 

примања из става 1. овог члана регулисати Посебним колективним уговором (члан 35).  

 

 На основу наведених уставних и законских одредби Суд је утврдио да је 

оспореним чланом 14. Посебног колективног уговора у дијелу који гласи "и на рад 

ноћу" дошло до повреде члана 73. Закона о раду, којим је трудницама, почев од шестог 

мјесеца трудноће и мајкама са дјететом до двије године живота забрањен рад ноћу. 

Како наведени закон предвиђа да послодавац може жену за вријеме трудноће и мајку 

дјетета до три године живота распоредити на рад у друго мјесто рада само уз њен 

пристанак (члана 106. став 4), а да је трудницама, почев од шестог мјесеца трудноће и 

мајкама са дјететом до двије године живота изричито забрањен рад ноћу, то је Суд 

утврдио да члан 14. Посебног колективног уговора у дијелу који гласи "и на рад ноћу" 

није у сагласности са Законом о раду, због чега није у сагласности ни са уставним 

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

                

Оцјењујући оспорене одредбе члана 20. тач. 3. и 4. Посебног колективног 

уговора, Суд је утврдио да је овакво прописивање у сагласности са чланом 133. тачка 3. 

Закона о раду, којим је предвиђено да раднику или његовој породици, у складу са 

општим актом и уговором о раду, припада помоћ у случају тешке инвалидности и 

дуготрајне болести радника.  

    

Суд је, имајући у виду да је законодавац чл. 208. до 256. Закона о раду уредио 

организацију колектива радника и колектива послодаваца у циљу уређивања и 

остваривања колективних међусобно повезаних и условљених права, оцијенио да 

оспорена одредба члана 22. став 2. Посебног колективног уговора није несагласна са 

чланом 238. Закона о раду, којим је одређена садржина колективног уговора, односно 

да се колективним уговором, у складу са законом и другим прописом, уређују права, 

обавезе и одговорности из радног односа, те међусобни односи учесника колективних 

уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и послодавца. С 

тим у вези, у погледу надлежности управног одбора, која се утврђује актом о оснивању 

установе и статутом те установе, Суд је оцијенио да, према члану 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује међусобну усклађеност одредби подзаконских аката. 

 

Чињеница усаглашености оспорених одредби члана 20. тач. 3. и 4. и члана 22. 

став 2. Посебног колективног уговора са Законом о раду чини их уставним и са 

становишта захтјева из члана 108. став 2. Устава Републике Српске. 

 

Евентуалне неправилности у примјени одредаба Закона о раду о поступку 

преговарања и закључивања предметног колективног уговора, на што указује 

подносилац приједлога, према члану 115. Устава, Суд није надлежан да оцјењује.       

 

У погледу захтјева за оцјењивање уставности и законитости чланова 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30. и 31. Посебног колективног уговора, Суд је утврдио да је својом 

Одлуком број У-91/16 од 29. новембра 2016. године („Службени гласник Републике 

Српске“ број 108/17) утврдио да члан 29. Посебног колективног уговора за запослене у 

области здравства („Службени гласник Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о раду („Службени гласник 
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Републике Српске“ број 1/16), и да, између осталог, није прихватио иницијативу за 

оцјењивање уставности 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).  

 

Имајући у виду наведено, Суд је одлучио да, на основу члана 37. став 1. тачка г) 

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

број 104/11 и 92/12), одбаци приједлог, у овом дијелу, будући да је већ одлучивао о 

истој ствари.   

 

Оцјењујући уставност и законитост одредби оспореног члана 16 став 1. тач. 3. и 

4. и члана 16а Посебног колективног уговора, Суд је утврдио да је у току поступка 

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/09 и 116/16), који је наведен као 

правни основ за закључење предметног колективног уговора, престао да важи 

ступањем на снагу Закона о платама запослених лица у јавним установама у области 

здравства Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18). С тим 

у вези, Суд је имао у виду одредбе члана 1. Закона о раду, којим је прописано да се 

њиме уређују радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и други 

односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним законом, у конкретном 

случају Законом о платама запослених лица у јавним установама у области здравства 

Републике Српске, није другачије предвиђено.    

 

С обзиром на наведено Суд је, примјеном члана 57. тачка д) Закона о Уставном 

суду Републике Српске, обуставио поступак за оцјену уставности и законитости члана 

16 став 1. тач. 3. и 4. и члана 16а Посебног колективног уговора, јер не постоје 

процесне претпоставке за даље вођење поступка. Наиме, закон у односу на који је 

тражена оцјена уставности и законитости ових одредби није саставни дио правног 

поретка Републике, а Уставни суд, према члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује 

сагласност прописа са законом који је престао да важи.         

  

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-98/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  
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Оспореном одредбом подзаконског акта, којом је прописано да жене за 

вријеме трудноће и мајке дјетета до три године живота послодавац може 

распоредити на рад у друго мјесто рада и на рад ноћу само уз њен пристанак, 

дошло је до повреде уставног начела законитости, јер је релевантним законом 

прописано да је трудницама, почев од шестог мјесеца трудноће и мајкама са 

дјететом до двије године живота забрањен рад ноћу. 

 

Будући да је законодавац уредио организацију колектива радника и 

колектива послодаваца у циљу уређивања и остваривања колективних међусобно 

повезаних и условљених права, оспорена одредба колективног уговора којом се 

уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, те међусобни односи 

учесника колективних уговора и друга питања од значаја за уређивање односа 

између радника и послодавца, није несагласна са одговарајућим одредбама закона. 
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Одлука 

Број: У- 105/17 oд 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

 
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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. новембра 

2018. године,  д о н и о   ј е 

 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 45. 

Правилника о раду број: 11-022-89/17 („Службени гласник Града Требиња“ број 

7/17). 

 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Синдикална организација „Градска управа Града Требиња“ поднијела је 

Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости 

члана 45. Правилника о раду број: 11-022-89/17 („Службени гласник Града Требиња“ 

број 7/17), који је, 6. јула 2017. године, донио градоначелник Града Требиња. Предлагач 

сматра да је прописивање из члана 45. оспореног акта супротно члану 39. став 5. Устава 

и члану 13. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе према којима се право на зараду, односно плату остварује сагласано Закону 

и колективном уговору. Наводи се, такође, да колективни уговор за запослене у 

Градској управи Града Требиња није закључен, као и да плате запослених не могу бити 

одређене Правилником о раду.  

 

У одговору који је Суду доставио градоначелник Града Требиња се наводи да је 

оспорени правилник донесен сагласно члана 3. Закона о раду према коме је послодавац 

у обавези да уреди права, обавезе и одговорности из радног односа, имајући у виду да 

није постигнута сагласност за закључивање колективног уговора у року од 60 дана од 

почетка преговора између Синдикалне организација Градске управе и послодавца. 

Такође, доносилац оспореног правилника истиче да је, у складу са чланом 253. Закона о 

раду, једнострано отказао ранији Колективани уговор и то након што у поступку 

преговарања није могло доћи до споразума са Синдикалном организацијом, а усљед 

финансијске преоптерећености градског буџета. У одговору се истиче да су оспореним 

правилником прописани коефицијенти за обрачун плата у идентичним вриједностима 

као у Посебном колективном уговору за запослене у области локалне самоуправе у 

Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 20/17). Наводи се да је 

приликом доношења овог правилника мишљење Синдикалне организације узето у 

обзир. У контексту изложеног, доносилац оспореног акта сматра да прописивањем из 

оспореног правилника нису прекршене одредбе Устава и Закона о раду, те да су тврдње 

предлагача неосноване.  

 

Правилник о раду број: 11-022-89/17 („Службени гласник Града Требиња“ број 

7/17), донио је, 6. јула 2017. године, градоначеник Града Требиња на основу члана 3. 

Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16), Закона о 
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службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), одредаба Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 20/17), члана 58. и члана 73. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а 

након затраженог, достављеног и размотреног мишљења Синдикалне организације 

Градске управе Града Требиња.   

 

Оспорени члан 45. овог правилника прописује: да се коефицијенти за обрачун 

плата запослених утврђују у распонима и разврставају у платне групе у зависности од 

потребног стручног знања, сложености послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. (став 1), да се послови се разврставају у платне групе са сљедећим 

коефицијентима за обрачун плате: прва платна група – послови на којима се захтијева 

стручност  неквалификованог радника .... 4,00, друга платна група – послови на којима 

се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од три године ... 

4,30 – 5,00, трећа платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче 

средњим образовањем у трајању од четири године ... 5,10 – 6,50, четврта платна група – 

послови на којима се захтијева стручност која се стиче специјализацијом на  основу 

стручности средњег образовања.... 6,60 – 7,50, пета платна група – послови на којима се 

захтијева стручност која се стиче вишим образовањем или високим  образовањем са 

остварених 180 ЕЦТС бодова, или еквивалент ... 7,60 – 8,50, шеста платна  група – 

послови на извршилачким радним мјестима на којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим образовањем са 

остварених 240  ЕЦТС бодова, или еквивалент ... 8,60 – 13,00 и седма  платна  група – 

послови на руководећим радним мјестима на којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим образовањем са 

остварених 240 ЕЦТС бодова, или  еквивалент ... 13,10 – 19,00 (став 2. тач. 1-7), да се за 

обрачун плате запослених у кабинету градоначелника који немају статус службеника 

или намјештеника примјењује коефицијент седме платне групе, уколико имају 

стручност која се стиче високим образовањем у трајању од четири године или високим 

образовањем  са  остварених 240 ЕЦТС бодова, или еквивалент (став 3), да уколико 

запослени из става 3. овог члана немају стручност седме платне групе, за обрачун плате 

се примјењује коефицијент платне групе у зависности од захтијеваног степена стручне 

спреме (став 4), да се основна плата запослених може увећати по основу: вршења 

високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова максимално до 15%, 

посебних резултата рада максимално до 15% (став 5. тач. 1. и 2), да ако радник који је 

распоређен на радно мјесто не испуњава услове у погледу стручне спреме прописане за 

радно мјесто, или нема положен стручни  испит или други одговарајући  испит, 

одређује му се  коефицијент тог  радног  мјеста умањен за 20% (став 6). 

 

Суд је имао у виду да је Уставом утврђено: да свако по основу рада има право на 

зараду, у складу са законом и колективним уговором (члан 39. став 5), да је зајемчена 

слобода синдикалног организовања и дјеловања (члан 41), да Република, између 

осталог, уређује и обезбјеђује радне односе и запошљавање (тачка 12. Амандмана 

XXXII на Устав којим је замјењен члан 68. Устава), да Општина преко својих органа у 

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

извршавање је поверено општини, обезбеђује извршавање прописа и општих аката 

општине (члан 102. став 1. тачка 6), као и да закони, статути, други прописи и општи 
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акти морају бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом (члан 108).  

 

У поступку оцјене уставности и законитости оспореног правилника Суд је узео у 

обзир да је Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) уређен систем локалне самоуправе, а у оквиру тога и акти органа јединице 

локалне самоуправе (члан 1). Према члану 54. став 3. градоначелник, односно начелник 

општине, руководи градском, односно општинском управом и одговоран је за њен рад, 

а у складу са чланом  59. став 1. тачка 21. овог закона обавља друге послове утврђене 

законом и статутом. Такође, Суд је узео у обзир да је чланом 82. став 3. Закона 

прописано да градоначелник, односно начелник општине доноси одлуке, правилнике, 

наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и програме. 

 

Суд је, исто тако, узео у обзир да је Законом о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) прописано: да је службеник запослено лице које професионално обавља послове 

у градској, односно општинској управи јединице локалне самоуправе и стручној 

служби скупштине јединице локалне самоуправе из самосталних надлежности и 

пренесених послова републичке управе на јединице локалне самоуправе, а нарочито: 

нормативно-правне послове, извршава законе и друге прописе, води управни поступак, 

обавља послове интерне ревизије, врши инспекцијски и комунално-инспекцијски 

надзор, обавља рачуноводствено-финансијске послове, административне послове и 

друге стручне послове из надлежности јединице локалне самоуправе (члан 5. став 1), да 

права из радног односа уређена овим законом службеник и намјештеник остварује код 

послодавца, као и да је послодавац службеника и намјештеника у смислу става 1. овог 

члана јединица локалне самоуправе, док права и дужности у име послодавца врши 

градоначелник, односно начелник општине (члан 6), да се на права и дужности 

службеника које нису уређене овим или посебним законом или другим прописом 

примјењују Закон о раду, Општи колективни уговор и Посебни колективни уговор за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске (члан 7. став 1), да 

службеник има право на плату која одговара његовом радном мјесту, сложености 

послова које обавља, времену проведеном на раду и резултатима рада, у складу са 

законом и колективним уговором (члан 13).  

 

Такође, Суд је имао у виду да је Законом о раду („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 1/16 и 66/18)  прописано: да се овим законом уређују радни односи, права, 

обавезе и одговорности из радног односа и други односи по основу рада у Републици 

Српској, ако посебним законима није другачије одређено, те 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. ст. 1. и 4), 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 се колективним уговором закљученим између синдиката и 

послодавца, у складу са законом, уређују права, обавезе и одговорности из радног 

односа, начин и поступак њиховог остваривања и међусобни односи учесника 

колективног уговора, док се Правилником о раду, у складу са законом, уређују права, 

обавезе и одговорности из радног односа ако учесници колективног уговора не 

постигну сагласност за закључивање колективног уговора у року од 60 дана од дана 

почињања преговора, као и да је прије утврђивања коначног текста правилника о раду, 

послодавац дужан да о правилнку затражи мишљење синдиката или савјета радника, 
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ако су организовани, и мишљење размотри (члан 3. ст. 1. и 2. тачка 3. и став 5),  да је 

синдикат, у смислу овог закона, самостална, демократска и независна организација 

радника у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, 

унапређивања и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, 

културних и других појединачних и колективних права и интереса (члан 6. став 1), да се 

правилником о раду, у смислу овог закона, сматра правилник о раду који је донио 

послодавац, у складу са чланом 3. овог закона (члан 7. став 3), да колективни уговор и 

правилник о раду (у даљем тексту: општи акти) и уговор о раду не могу да садрже 

одредбе којима се раднику дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од 

права и услова који су утврђени законом (члан 9. став 1), да радник има право на: 

плату, накнаду плате и друга примања у складу са законом, општим актом и уговором о 

раду (члан 12. став 1. тачка 1), да радник остварује право на плату у складу са општим 

актом и уговором о раду (члан 120. став 1), 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, док су елементи за одређивање 

плате из става 1. овог члана коефицијенти сложености посла и цијена рада, уколико 

законом и колективним уговором није друкчије уређено (члан 123. ст. 1. и 2), да се 

колективни уговор закључује као општи, посебни и колективни уговор код послодавца 

(члан 239. став 1), да колективни уговор код послодавца закључују послодавац и 

репрезентативни синдикати код послодавца (члан 240. став 4), да се колективни 

уговори закључују на период од три године, а по истеку рока из става 1. овог члана 

колективни уговори престају да важе, ако се учеснице колективног уговора другачије 

не договоре најкасније 60 дана прије истека важења колективног уговора (члан 252), да 

важење колективног уговора из члана 252. члана овог закона може престати 

споразумом свих учесника или отказом на начин утврђен тим уговором, те да се, у 

случају отказа, колективни уговор примјењује најдуже 60 дана од дана подношења 

отказа с тим што су учесници дужни да поступак преговарања започну најкасније у 

року од 15 дана од дана отказивања колективног уговора (члан 253).  

 

Суд је на основу документације као и навода из одговора доносиоца акта  

утврдио да је Град Требиње, који заступа градоначелник, донио, 28. априла 2017. 

године, Одлуку о отказивању Колективног уговора за запослене у Градској управи 

Града Требиња број: 11-12-1/16 од 17. августа 2016. године („Службени гласник Града 

Требиња“ број 8/16), те да је ова одлука објављена у „Службеном гласнику Града 

Требиња“ број 5/17). Градска управа Града Требиња упутила је приједлог новог 

колективног уговора Синдикалној организацији „Градска управа Града Требиња“, те да 

су 7. марта 2017. и 24. априла 2017. године одржани преговори између ових субјеката 

на којима је разматрано закључење новог колективног уговора, међутим, због одсуства 

сагласности преговарача колективни уговор није закључен.  

  

Имајући у виду да је Општина, у конкретном случају Град, обавезан да, између 

осталог, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике (члан 102. став 1. 

тачка 6. Устава), Суд је утврдио да је градоначелник, доносећи оспорени правилник, 

поступао у оквиру овлашћења да врши права и дужности у име послодавца тј. јединице 

локалне самоуправе (члан 6. ст. 2. и 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе). 

 

Будући да предлагач оспорава Правилник о раду у погледу права службеника из 

члана 13. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, Суд је имао у виду да се, у складу са чланом 7. став 1. овог закона, на права 
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и дужности службеника које нису уређене тим или посебним законом или другим 

прописом примјењују одредбе Закона о раду, али и да се, у складу са чланом 2. став 2. 

Закона о раду, одредбе истог примјењују и на запослене у органима локалне 

самоуправе, због чега је оцијенио да су се конкретном случају стекли неопходни услови 

за примјену члана 3. став 2. тачка 3. Закона о раду.  

 

С обзиром на то да Устав гарантује да свако по основу рада има право на зараду, 

у складу са законом и колективним уговором (члан 39. став 5. Устава), а да је Законом о 

раду и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, између осталог, уређен начин на који се остварују права, обавезе и 

одговорности из радног односа, подразумијевајући овдје и право на зараду, те будући 

да ни по протеку рока од 60 дана преговарачи нису закључили колективни уговор, тј. 

општи акт у смислу Закона о раду, градоначелник је, у име послодавца, тј. јединице 

локалне самоуправе, био у обавези да сагласно члану 1. став 4. и члану 3. став 2. тачка 

3. Закона о раду, уреди обавезе и одговорности из радног односа за ову категорију 

запослених. Имајући у виду наведено, доносилац оспореног правилника је, према 

оцјени Суда, уређујући чланом 45. плате службеника поступио у границама својих 

законских овлашћења. При томе Суд указује на законску обавезу градоначелника, који 

врши права и обавезе у име јединице локалне самоуправе, тј. послодавца, и синдиката 

да преговарају и закључе колективни уговор у смислу наведених одредаба Закона о 

раду. 

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-105/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                 Мр Џерард Селман  

 

 

 

 

 

Оспорени члан подзаконског акта којим се одређује начин и услови обрачуна 

плата запослених донио је овлашћени нормотворац па нису повријеђене одредбе 

релевантних закона будући да ни по протеку рока од 60 дана преговарачи нису 

закључили колективни уговор, а послодавац је био у законској обавези да уреди радне 

односе за ову категорију запослених. 
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Рјешење 

Број: У-110/17 oд 28. новембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 113/18 

 

 

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

члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 28. 

новембра 2018. године, д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 39. став 2. 

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

бр. 104/11 и 92/12). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Стефан Мачкић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем 

тексту: Суд) иницијативу за оцјењивање уставности члана 39. став 2. Закона о 

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

92/12) (у даљем тексту: Закон). Оспорена одредба Закона је, како се наводи, у 

супротности са чланом  48. став 1. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав), 

тачком 4. Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен члан 68. Устава (у 

иницијативи погрешно означен као члан 68. став 1. тачка 4), чланом 69. став 6. Устава, 

чланом 109. став 2. Устава и тачком 3. Амандмана XЛИИ на Устав којим је допуњен 

члан 120. Устава (у иницијативи погрешно означен као члан 120. ст. 2. и 3). Давалац 

иницијативе сматра да прописивање из члана 39. став 2. Закона према коме се уз прије-

длог, односно иницијативу за оцјењивање уставности и законитости прилаже и 

овјерени препис општег акта чија се уставност, односно законитост оспорава, уколико 

тај акт није објављен у службеном гласилу, представља повреду права на покретање 

поступка пред Уставним судом, које је, без ограничења, зајемчено предсједнику 

Републике, Народној скупштини Републике Српске и Влади Републике Српске. Такође, 

имајући у виду да овјере, сагласно Закону о административним таксама (тарифни број 

78), подлијежу наплати таксе, обавеза прописана чланом 39. став 2. оспореног закона, 

спречава, у финансијском смислу, велики број грађана да се обрате Уставном суду. 

Даље, истиче се да Закон о административним таксама не обавезује све јавне органе, 

већ само републичке органе управе, јединице локалне самоуправе и носиоце јавних 

овлашћења којима је законом повјерено рјешавање у управним стварима о одређеним 

правима и обавезама, због чега је, значајном броју грађана, немогуће да прибаве 

необјављене опште акте. Оспорено прописивање, стога, није у сагласности ни са 

начелом према коме свако може дати иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости, као и начелом према коме се права и слободе 

зајемчене Уставом не могу одузети ни ограничити. Такође, давалац иницијативе сматра 

да, супротно члану 109. став 2. Устава, оспорено прописивање легитимише 

необјављивање општих аката у службеним гласилима, што ограничава Уставни суд у 

отклањању њихове неуставности и незаконитости, те обезвређује принципе уставности 

и законитости. 
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Народна скупштина Републике Српске није Суду доставила одговор на наводе 

из иницијативе.  

 

Оспореним чланом 39. став 2. Закона прописано је да се, ако општи акт чија се 

уставност, односно законитост оспорава, није објављен у службеном гласилу, уз 

приједог, односно иницијативу прилаже и овјерени препис тог акта. 

 

 У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона Суд је имао у виду 

да према тачки 4. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава, 

Република уређује и обезбјеђује уставност и законитост, као и да се према члану 120. 

став 1. Устава, поступак пред Уставним судом, правно дејство његових одлука и друга 

питања његове организације и рада уређују законом. 

 

   Такође, Суд је узео у обзир да је одредбама Устава у односу на које је оспорена 

уставност Закона утврђено: да се права и слободе зајемчени овим уставом не могу 

одузети ни ограничити (члан 48. став 1), да заштиту уставности и законитости 

обезбјеђује Уставни суд (члан 69. став 6), да се прије ступања на снагу, закони, други 

прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу 

(члан 109. став 2), да свако може дати иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости, као и да поступак пред Уставним судом могу, 

без ограничења, покренути предсједник Републике, Народна скупштина и Влада, а 

остали органи, организације и заједнице под условима утврђеним законом (тачка 3. 

Амандмана XLII на Устав којим је допуњен члан 120. Устава). 

 

Полазећи од наведених уставних одредаба, Суд је оцијенио да је чланом 39. став 

2. Закона прописана обавеза предлагача, односно даваоца иницијативе, да уз приједлог, 

односно иницијативу, приложи овјерени препис необјављеног општег акта чију 

уставност, односно законитост оспорава, у складу са принципом одговорности 

учесника поступка пред Уставним судом, те је у функцији обезбјеђења поузданости и 

ефикасности истог. Исто тако, сагласно поменутој одговорности учесника поступка, 

законодавац је предвидио и обавезу доносиоца оспореног акта или органа који овај 

овласти, да, на захтјев Суда, Суду достави, између осталог, и оспорени општи акт (члан 

35. став 1. Закона). Будући да Устав не јемчи право безусловног покретања поступка, 

односно његово иницирање пред овим судом, већ га подвргава законском регулисању 

(члан 120. став 1. Устава), законодавац је прописујући на оспорени начин поступао у 

складу са својом уставном обавезом да уреди нужне претпоставке за поступање 

Уставног суда, што подразумијева и прецизирање механизма обезбјеђења процесне 

документације. Које ће методе прибављања оспорених аката законодавац прописати 

као оптималне, ствар је законодавне политике чију оправданост, сходно члану 115. 

Устава, Суд није надлежан да оцјењује.  

 

С обзиром на изложено, Суд је становишта да прописивање предметне обавезе 

предлагача односно даваоца иницијативе у поступку пред Уставним судом није у 

супротности са уставним принципима из тачке 3. Амандмана XLII на Устав којим је 

допуњен члан 120. Устава. 

 

Поред овога, Суд је утврдио да се прописивање обавезе из члана 39. став 2. 

Закона не може довести у контекст уставног нормирања члана 109. став 2. Устава којим 

је утврђена обавеза објаве закона, дугих прописа и општих аката државних органа прије 
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њиховог ступања на снагу, због чега наводи из иницијативе у овом смислу нису од 

уставноправног значаја.  

 

Такође, Суд је, узимајући у обзир чланом 115. утврђен стандард оцјене у 

поступцима апстрактне контроле уставности, утврдио да ни наводи који се тичу 

посљедица примјене Закона о административним таксама немају уставноправни значај.  

 

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно 

утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на 

основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

 

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

              Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-110/17                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

28. новембар 2018. године                                                                  УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман  

 

 

 

 
 

Прописујући да се уз приједог, односно иницијативу, прилаже у овјереном 

препису општи акт чија се уставност, односно законитост оспорава уколико није 

објављен у службеном гласилу, законодавац је поступао у складу са својом уставном 

обавезом да уреди нужне претпоставке за поступање Уставног суда, а које ће 

методе прибављања оспорених аката законодавац прописати као оптималне ствар 

је законодавне политике чију оправданост Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У- 53/17 oд 20. децембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

 
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. тачка а) и члана 61. став 1. 

тачка г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра 2018. године,  д о н и о  

ј е  

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да одредба члана 84. став 6. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске" бр. 44/17 и 31/18) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске.        

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности одредби члана 84. 

став 5. и члана 168. став 7. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске бр. 44/17 и 31/18). 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање 

међусобне сагласности одредби члана 84. став 5. и 6. и члана 168. став 7. са 

одредбама члана 2. став 2. и члана 4. став 9. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске бр. 44/17 и 31/18).       

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Светлана Лазић из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 84. ст. 5. и 6. и 

члана 168. став 7. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 44/17) у односу на члан 38. ст. 1. и 2. Устава Републике 

Српске. Давалац иницијативе сматра да су оспорене одредбе правно-терминолошки 

непрецизне, а мериторно неуставне. С тим у вези сматра да у регулисању материје 

основног образовања, када је у питању будућност дјетета, не би требало користити 

термине "може" или "не може", јер доводе до правне несигурности у остваривању права 

на основно образовање. Уз то, по мишљењу даваоца иницијативе, недопустиво је да 

одлука надлежног министарства зависи од расположивих буџетских средстава, односно 

од средстава родитеља. У допуни иницијативе од 28. августа 2017. године давалац 

иницијативе наводи лични примјер, те питања која се постављају у   конкретном 

случају. Предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности са 

Уставом Републике Српске.   

 

Даниела Вишњић из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 84. ст. 6. и 8. и 

члана 168. став 7. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 44/17). Иако је у иницијативи наведено да се оспорава члан 84. 

ст. 6. и 8. и члан 168. став 7. Закона, из садржаја иницијативе произлази да давалац 

иницијативе оспорава члан 84. став 6. и члан 168. став 7. Закона о основном васпитању 

и образовању (у даљем тексту: Закон). Давалац иницијативе, прије свега, сматра да су 
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одредбе члана 84. став 6. и члана 168. став 7. Закона у колизији са чланом 2. став 2. и 

чланом 4. став 9. овог закона. Осим тога, оваквим прописивањем Министарству је, 

сматра давалац иницијативе, дато дискреционо право да одлучи да ли ће одобрити или 

одбити захтјев за ангажовање асистента за дијете са посебним потребама у зависности 

од тога да ли су за ту намјену обезбијеђена средства или не. На овај начин су, сматра 

давалац иницијативе, прекршене гаранције из члана 5. став 1. алинеја 1, те чл. 10. и 38. 

ст. 1. и 2. Устава Републике Српске. С тим у вези указује на члан 24. Конвенције о 

правима особа са инвалидитетом и Факултативни протокол. Поред тога, истиче лични 

примјер, те предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у сагласности 

са Уставом Републике Српске.   

 

Суд је на сједници одржаној дана 27. септембра 2017. године, сагласно члану 9. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске («Службени гласник Републике 

Српске» бр. 114/12, 29/13 и 90/14), одлучио да о иницијативама води јединствен 

поступак, припајајући иницијативу број У-66/17 првоприспјелој иницијативи, која је 

евидентирана под бројем број У-53/17.   

 

Народна скупштина Републике Српске је Суду доставила одговор у коме су 

наводи из иницијативе оцијењени као неосновани. Осим тога, наводи се да давалац 

иницијативе на непотпун и произвољан начин тумачи одредбе Устава Републике 

Српске и одредбе Закона који оспорава, те да се у конкретном случају не ради о 

повреди члана 10. Устава, јер су сва лица која се налазе у истој правној ситуацији на 

исти начин третирана. Поред тога, наводи се да је законодавац, руководећи се 

разлозима цјелисходности и заштите општег интереса, донио оспорени Закон којим је 

обезбијеђено остваривање права из области основног васпитања и образовања, при 

чему је остао у границама својих уставних овлашћења. Такође сматрају да могуће 

другачије уређење предметне материје није уставноправно релевантно, те да је 

незадовољство одређеним законским рјешењем израз субјективног става давалаца 

иницијативе, па не може бити предмет оцјене уставности. Предлаже се да Суд 

иницијативу не прихвати.  

 

Оспореним одредбама члана 84. Закон о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/18) прописано је да ће, у случају 

да је налазом и мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју предложено ангажовање лица за подршку ученику са 

сметњама у развоју (у даљем тексту: асистент), школа затражити сагласност 

Министарства за ангажовање асистента (став 5), те да Министарство може дати 

сагласност за ангажовање асистента уколико постоје обезбијеђена средства за 

финансирање асистента у складу са чланом 168. став 7. овог закона (став 6).  

 

Оспореном одредбом члана 168. став 7. овог закона прописано је да се средства 

за финансирање асистента из члана 84. став 5. овог закона могу да обезбиједе из: 1) 

буџета Републике, 2) буџета јединица локалне самоуправе, 3) средстава родитеља и 4) 

других извора.  

 

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које даваоци иницијативе 

оспоравају наведене одредбе Закон о основном васпитању и образовању, утврђено је да 

се уставно уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских слобода и 

права у складу са међународним стандардима (члан 5. став 1. алинеја 1), да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и 
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уживају исту правну заштиту, без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да свако има 

право на школовање под једнаким условима и да је основно школовање обавезно и 

бесплатно (члан 38. ст. 1. и 2). 

 

Устав у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењивање 

уставности оспорених одредби Закона утврђује да се уставно уређење Републике, 

између осталог, темељи на владавини права (члан 5. став 1. алинеја 4), да Република 

уређује и обезбјеђује остваривање и заштиту људских права и слобода, бригу о дјеци и 

омладини, образовање, као и финансирање остваривање права и дужности Републике 

(тач. 5, 12. и 17. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 

члан 68. Устава). Поред тога, Суд је имао у виду и члан члан 48. став 1. Устава, којим 

је, између осталог, утврђено да се права и слободе зајемчени овим уставом не могу 

одузети ни ограничити. 

        

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом о основном васпитању и 

образовању уређују се дјелатност основног васпитања и образовања као дио 

јединственог васпитно-образовног система Републике Српске, 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 програми, управљање и руковођење школом, обезбјеђивање средстава, 

вредновање квалитета васпитно-образовног рада, надзор над радом школе, признавање 

свједочанстава, те евиденција и јавне исправе (члан 1). Релевантним одредбама Закона 

прописано је: да је основно васпитање и образовање дјелатност од општег друштвеног 

интереса, као и да основно васпитање и образовање траје девет година, да је обавезно и 

бесплатно за сву дјецу узраста од шест до 15 година (члан 2. ст. 1. и 2), да основно 

васпитање и образовање, које се стиче остваривањем наставног плана и програма 

прописаног у складу са овим законом, обављају: основне школе, основне школе за 

дјецу са сметњама у развоју, основне музичке и балетске школе (члан 3), да инклузивно 

образовање подразумијева право на једнаке могућности током образовања за сва лица, 

посебно право дјеце са сметњама у развоју и надарене дјеце на максимални развој 

њиховог потенцијала подршком која укључује флексибилан програм, адекватно 

припремљене наставнике и стручну подршку којој је циљ развијање кључних 

компетенција, толеранције, прихватање различитости и социјална инклузија (члан 4. 

тачка 9), да се у основном васпитању и образовању не може се вршити дискриминација 

ученика, наставника и осталог особља школе на основу расе, пола, језика, религије, 

политичког или другог мишљења, националног или социјалног поријекла, на основу 

инвалидности или на било ком другом основу (члан 10. став 1), да се наставни процес 

се реализује у редовним, комбинованим и посебним одјељењима у редовним школама и 

у одјељењима у школама за дјецу са сметњама у развоју (члан 48. став 1), да се у 

посебна одјељења уписују дјеца са сметњама у развоју у складу са налазом и 

мишљењем стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 

сметњама у развоју, да је максималан број ученика у посебном одјељењу десет, а 

минималан три, што зависи од врсте сметњи коју имају ученици, да се, уколико школа 

нема услове да формира посебно одјељење, ученик из става 1. овог члана може упутити 

у најближу школу у којој има могућност школовања у посебном одјељењу ако је то у 

најбољем интересу дјетета, да се у случају непостојања могућности из става 3. овог 

члана, ученик укључује у редовно одјељење у школи коју похађа или у основну школу 

за дјецу са сметњама у развоју, да се, уколико постоје услови, заинтересованост школа, 
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јединице локалне самоуправе и родитеља и уколико је то у најбољем интересу ученика, 

за ученике из става 1. овог члана могу формирати посебна одјељења у једној школи са 

територије јединице локалне самоуправе, коју ће похађати наведени ученици, те да 

министар доноси правилник о васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју 

(члан 49), да су ученици с посебним васпитно-образовним потребама: 1) надарени и 

талентовани ученици, 2) ученици са сметњама у развоју: ученици са оштећењем вида, 

ученици са оштећењем слуха, ученици са оштећењем у говорно-гласовној 

комуникацији, ученици са тјелесним оштећењем и хроничним обољењима, ученици са 

интелектуалним оштећењем, ученици са сметњама у учењу, ученици са психичким 

поремећајима и обољењима, ученици са вишеструким сметњама, 3) ученици са 

проблемима у понашању и емоционалним проблемима и 4) ученици са сметњама 

условљеним васпитањем, социјалним, економским и културним факторима (члан 83), 

да ученици са посебним потребама стичу основно васпитање и образовање у редовним 

школама (у даљем тексту: инклузија) или основним школама за дјецу са сметњама у 

развоју, да се у редовним школама ученици са посебним потребама школују у 

редовним, комбинованим или посебним одјељењима, да се у основним школама за 

дјецу са сметњама у развоју школују ученици у складу са препорукама наведеним у 

налазу и мишљењу стручне комисије, да се васпитно-образовни рад са ученицима из 

става 1. овог члана реализује на основу наставног плана и програма, те индивидуалних 

образовних програма које предлаже стручни тим школе, а усваја наставничко вијеће, да 

ће, у случају да је налазом и мишљењем стручне комисије за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју предложено ангажовање лица за 

подршку ученику са сметњама у развоју (у даљем тексту: асистент), школа затражити 

сагласност Министарства за ангажовање асистента, да Министарство може дати 

сагласност за ангажовање асистента уколико постоје обезбијеђена средства за 

финансирање асистента у складу са чланом 168. став 7. овог закона, да  асистент из 

става 5. овог члана може бити лице које има најмање средњу стручну спрему, да 

асистент пружа техничку помоћ у: кретању и обављању хигијенских потреба, 

комуникацији и социјалној укључености и другој врсти помоћи, зависно од потреба 

ученика, а на приједлог наставника или стручне службе школе, те да се услови за 

пријем, ангажовање и опис посла асистента дефинишу правилником из члана 49. став 6. 

овог закона (члан 84), да се средства за финансирање асистента из члана 84. став 5. овог 

закона могу обезбиједити из буџета Републике, буџета јединица локалне самоуправе, 

средстава родитеља и других извора (члан 168. став 7).  

   

Цијенећи цитиране уставне и законске одредбе Суд је утврдио да оспорена 

одредба члана 84. став 6. Закон о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/18) није у сагласности са Уставом Републике 

Српске. Прописивањем да Министарство може дати сагласност за ангажовање 

асистента уколико постоје обезбијеђена средства за финансирање асистента у складу са 

чланом 168. став 7. овог закона, законодавац је, по оцјени Суда, поступио супротно 

одредбама члана 38. ст. 1. и 2. Устава, да свако има право на школовање под једнаким 

условима и да је основно школовање обавезно и бесплатно. Наиме, прописивањем 

услова обезбјеђења средстава за финансирање ангажовања асистента, као и 

дискреционог права Министарства, у зависности од испуњења тог услова, да дȃ или 

одбије сагласност за ангажовање асистента, онемогућава ангажовање асистента у 

одређеном случају, те доводи до неизвјесности и правне несигурности у остваривању 

права на обавезно основно васпитање и школовање дјеце са сметњама у развоју. Суд је 

утврдио да су на овај начин прекршене гаранције из члана 38. ст. 1. и 2. Устава, којима 

се гарантује да свако има право на школовање под једнаким условима и да је основно 
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школовање обавезно и бесплатно, због чега, према оцјени Суда, оспорена законска 

одредба није у сагласности ни са гаранцијама из члана 5. став 1. алинеја 1. и 4. и члана 

48. став 1. Устава.    

 

Оцјењујући уставност одредбе члана 84. став 5. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/18), Суд је утврдио 

да оваквим прописивањем начина прибављања сагласности Министарства за 

ангажовање асистента, уз прилагање налаза и мишљења стручне комисије са 

приједлогом за ангажовање лица за подршку ученику са сметњама у развоју 

(асистента), нису доведене у питање уставне гаранције из члана 5. став 1. тачка 4. 

Устава. У конкретном случају, по оцјени Суда, надлежно министарство, као орган 

управе у законом прописаном поступку који се покреће поводом одређеног захтјева, 

одлучује о давању сагласности за ангажовање асистента. Суд је, такође, оцијенио да 

одредбом члана 84. став 5. Закона није онемогућено, нити ограничено право на 

школовање под једнаким условима, што је у сагласности са чланом 38. ст. 1. Устава.    

 

  У односу на члан 168. став 7. тачка 3. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17 и 31/18), којим је 

предвиђено да се средства за финансирање асистента из члана 84. став 5. овог закона 

могу да обезбиједе из: буџета Републике, буџета јединица локалне самоуправе, 

средстава родитеља и других извора, Суд није прихватио иницијативу из разлога што 

сматра да је ова законска одредба у сагласности са тачком 17. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, према којој Република 

уређује и обезбјеђује финансирање остваривање права и дужности Републике. Наиме, 

Република и општина/јединица локалне самоуправе буџетом утврђују јавне приходе и 

јавне расходе, дакле и обезбјеђење средстава за финансирање дјелатности основног 

васпитања и образовања, укључујући и средства за рад асистента из члана 84. став 5. 

овог закона. Без обзира на то што је Суд утврдио неуставност одредбе члана 84. става 6. 

Закона у погледу изричитог прописивања услова обезбијеђености средстава за 

финансирање појединог асистента у обавезном основном образовању дјеце са посебним 

потребама, Суд је оцијенио да то што су  чланом 168. став 7. Закона прописана, као 

један од извора финансирања, и средства родитеља не доводи до немогућности 

остварења овог права. Законодавац није изричито обавезао родитеље да издвоје 

средства за ову намјену, па ова законска могућност не доводи до  неповољнијег  

положаја дјеце са сметњама у развоју у односу на осталу дјецу, имајући у виду да је, у 

сваком случају, уставна обавеза Републике да омогући обавезно и бесплатно основно 

образовање и васпитање. Сходно наведеном Суд је оцијенио да се чланом 168. став 7. 

Закона не нарушавају гаранције из члана 38. став 1. и 2. Устава. Такође, Суд је оцијенио 

да се овим чланом не нарушавају гаранције из члана 5. став 1. тачке 1. и 4. Устава, као и 

да није дошло до нарушавања гаранције једнакости грађана (члан 10. Устава) у односу 

на гарантовано право обавезног и бесплатног основног школовања. Имајући у виду 

наведено, Суд је утврдио да оспореним одредбама члана 84. став 5. и члана 168. став 7. 

Закона није нарушена ни гаранција из члана 2. Протокола бр. 1. уз Европску конвенцију 

о људским правима, да нико не може бити лишен права на образовање.  
 

Надаље, у погледу захтјева из иницијативе да Суд оцијени да су оспорене 

одредбе Закона несагласне са чланом 2. став 2. и чланом 4. став 9. овог истог закона, 

Суд је утврдио да, према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није 

надлежан да оцјењује међусобну сагласност одредби истог прописа, те у смислу члана 
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37. став 1. тачка а. Закона о Уставном суду Републике Српске ( „Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) није прихватио иницијативу у овом дијелу.  
Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да 

прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. 

Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 

92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-53/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 
 

 

 

Оспорена одредба закона којом је прописано да надлежно министарство 

може дати сагласност за ангажовање лица за подршку ученику са сметњама у 

развоју уколико постоје обезбијеђена средства за финансирање, доводи до 

неизвјесности и правне несигурности у остваривању права на обавезно основно 

васпитање и школовање дјеце са сметњама у развоју чиме се крши и уставна 

гаранција да свако има право на школовање под једнаким условима и да је основно 

школовање обавезно и бесплатно. 

 

Будући да законодавац није изричито обавезао родитеље да издвоје средства 

за финансирање рада асистената, ова законска могућност не доводи до 

неповољнијег  положаја дјеце са сметњама у развоју у односу на осталу дјецу, чиме 

није дошло до повреде релавантних уставних гаранција. 
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Рјешење 

Број: У- 106/17 oд 20. децембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

 

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

члана 40. став 5.  и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20.  

децембра 2018. године,  д о н и о   ј е 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 132. став 1. 

тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр.  57/16 и 110/16 ).  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е 

 Драшко Грбић из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске  

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 132. став 1. тачка 

8. Закона о полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике Српске" 

број 57/16), наводећи да je оспореном законском одредбом прописан случај престанка 

радног односа полицијског службеника супротно уставном принципу о једнакости 

грађана садржаном у члану 10. Устава Републике Српске. Образлажући наведено 

давалац иницијативе цитира оспорену законску одредбу, којом је прописано  да 

полицијском службенику престаје радни однос ако му је правоснажном пресудом 

изречена безусловна казна затвора и  у везу с тим доводи одредбу члана 178. Закона о 

раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), према којој се за прекид радног 

односа тражи изрицање безусловне казне затвора у трајању дужем од шест мјесеци, те 

закључује да се оспореним прописивањем  полицијски службеници доводе у 

неравноправан положај у односу на друге раднике  на које се примјењују одредбе 

Закона о раду. Уз то, давалац иницијативе указује на неусаглашеност оспорене законске 

одредбе са чланом 9. Кривичног законика Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 64/17), којим је прописано временско важење кривичног 

законодавства, те предлаже да Уставни суд утврди да оспорена одредба Закона није у 

сагласности са Уставом, односно да се иста допуни ријечима" за кривична дјела 

почињена након ступања на снагу овог закона".  

 

У одговору који је доставила Народна скупштина Републике Српске оспорени су 

наводи даваоца иницијативе као неосновани те је, између осталог, наведено да давалац 

иницијативе на непотпун и погрешан начин тумачи уставну одредбу на чију повреду 

указује, односно да пореди лица која спадају у различите категорије и имају различит 

статус. Такође, у одговору се наглашава да давалац иницијативе није задовољан 

оспореним законским рјешењем али  да уређење, на другачији начин, предметне 

законске материје не може бити предмет уставносудског поступка. Уз то, како се 

наводи у одговору, није у надлежности Суда да оцјењује међусобну усаглашеност 

одредаба два закона, јер се ради о актима који имају исту правну снагу и који су 

донесени од стране истог органа.  

 

Према оспореном члану 132. став 1. тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим 

пословима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 57/16 и 110/16), радни однос 
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полицијског службеника престаје ако је полицијском службенику правноснажном 

пресудом изречена безусловна казна затвора.  

Уставом Републике Српске утврђено је: да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту праву 

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

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

друштвени положај или друго лично својство (члан 10),  да запосленима може престати 

радни однос противно њиховој вољи на начин и под условима који су утврђени законом 

и колективним уговором (члан 39. став 4), те да Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, безбједност, организацију, надлежност и рад државних органа, као и  

радне односе (тач. 2, 10. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члан 68. Устава).   

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 132. став 1. 

тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима није у несагласности са Уставом. 

Приликом овакве оцјене Суд је имао у виду да је Република, сагласно уставним 

овлашћењима из тач. 8. и 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члан 68. Устава, уредила рад Министарства унутрашњих послова као  

државног органа, а у оквиру тога прописала и разлоге за престанак радног односа 

запосленог у Министарству унутрашњих послова односно могућност престанка радног 

односа полицијском службенику из разлога који је предвиђен оспореном одредбом 

Закона. По оцјени Суда законом се могу прописати посебни услови за престанак радног 

односа. Ово посебно када се има у виду да се ради о специфичној служби, односно да 

полицијски службеник ради, између осталог, на пословима откривања или на 

пословима у вези са откривањем извршилаца кривичних дјела, као и пружања других 

видова заштите људи и имовине тако да је, по оцјени Суда, неспојиво са положајем 

ових лица да истовремено раде у Министарству и да буду правоснажном пресудом 

осуђена на безусловну казну затвора. Имајући у виду да је прописивање посебних 

услова за заснивање и престанак радног односа саставни дио уставног овлашћења 

Републике да уређује радне односе, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем нису 

прекорачена уставна овлашћења законодавца из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав 

Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава, нити је  повријеђен члан 39. став 

4. Устава.  

Уз то, прописани посебни разлог престанка радног односа који садржи оспорена 

законска одредба односи се једнако на све полицијске службенике који су засновали 

радни однос у Министарству унутрашњих послова у складу са одредбама Закона о 

полицији и  унутрашњим пословима  тако да нема повреде уставног начела једнакости 

из члана 10. Устава. Наиме, питање једнакости пред законом, с уставноправног аспекта 

би, по оцјени Суда, могло бити релевантно само у случају када би законодавац, без 

уставноправно прихватљивих разлога прописао разлике унутар једне исте групе лица, 

што у конкретном предмету није случај.  

Захтјев даваоца иницијативе за оцјену међусобне сагласности одредбе члана 132. 

став 1. тачка 8. Закона о полицији и унутрашњим пословима са чланом 178. Закона о 

раду и чланом 9. Кривичног законика Републике Српске, као и захтјев за допуну 

оспореног законског рјешења, Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан 

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

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

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

доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног  одлучено је као у изреци овог рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард 

Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, 

проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др 

Снежана Савић. 

 

 

Број: У-106/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

 

 

 

 

 

 

 

Прописивање да радни однос полицијског службеника престаје ако му је 

правноснажном пресудом изречена безусловна казна затвора није у супротности са 

уставним гаранцијама с обзиром на то да полицијски службеник ради на 

пословима откривања или у вези са откривањем извршилаца кривичних дјела, као и 

пружања других видова заштите људи и имовине, што је неспојиво са радом 

таквих лица у Министарству унутрашњих послова. 
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Одлука 

Број: У-109/17 oд 20. децембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

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

члана 37. став 1. тачка г), члана 57. тачка а), члана 60. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. 

тачка б) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра 2018. године, д о н и о   

ј е   

 

О  Д  Л  У  К  У   

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 33. Закона о 

републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12, 121/12 и 15/16). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 5. став 1, члана 8. 

ставови 1. и 2, члана 10. став 1, чланова 12, 15, 18, 21, члана 24. став 2, члана 28. 

став 1, чланова 122. и 124. став 3, члана 125. ставови 3, 4. и 5, члана 149. став 2, 

члана 150. став 3, члана 151. ставови 3, 5. и 7, члана 170. ставови 1. и 3, чланова 

181. и 182. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18).  

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности члана 173. Закона о премјеру 

и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 

110/16 и 62/18).  

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности чланова 29, 175, 176. и 

177. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18).  

  

О б р а з л о ж е њ е  

 

Приједлогом "Геоастор"д.о.о. Бања Лука, "Мирковић-геоастор"д.о.о. Бања Лука, 

"Геопут"д.о.о. Бања Лука, "Геомакс"д.о.о. Бања Лука, "Геоинфо"д.о.о. Бања Лука, 

"Геоматик"д.о.о. Бијељина, "Церовац"д.о.о. Требиње, "Просан-геоастор"д.о.о. Прњавор, 

"Геоново"д.о.о. Источно Ново Сарајево, "Геконика"д.о.о. Добој пред Уставним судом 

Републике Српске покренут је поступак за оцјењивање уставности чл. 33. Закона о 

републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 

86/10, 24/12 и 121/12), чл. 5. став 1, чл. 8. ст. 1. и 2, чл. 10. ст. 1, чл. 12. тач. в), чл. 15, 18. 

и 21, чл. 24. ст. 2, чл. 28. ст. 1, чл. 29. и 122, чл. 124. ст. 3, чл. 125. ст. 3, 4. и 5, чл. 149. 

ст. 2, чл. 150. ст. 3, чл. 151. ст. 3, 5. и 7, чл. 170. ст. 1. и 3, чл. 173. ст. 3, чл. 175. ст. 2, чл. 

176. ст. 1. тач. д) и ст. 4, и чл. 177, 181. и 182. Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16). Истовремено, 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности одредби истих закона 

дали су "геоМетри"с.п. Лакташи, "Гео-варс"с.п. Лакташи, "Аб мапинжењеринг"с.п. 

Пелагићево, "Геоплан"с.п. Вишеград, "Геобиро"с.п. Бања Лука, "Геонова"с.п. Бања 

Лука, "Гео Крчић"с.п. Котор Варош, "Геодет"с.п. Бања Лука, "Гео-биг"с.п. Бања Лука, 

"Геопремјер"с.п. Челинац, "Геоплан"с.п. Добој, "Гео-центар"с.п. Србац, "Гео-Мит"с.п. 

Шамац и "Геомиа"с.п. Теслић, сви заступани по Лази С. Радићу и Младену Баштинцу, 

адвокатима Заједничке адвокатске канцеларије из Бање Луке, и Горану Широњићу, 

адвокату из Лакташа. Оспорена законска рјешења, како је у приједлогу наведено, нису 

у сагласности са одредбама чл. 5. ст. 1. ал. 1. и 5, чл. 10. у вези са чл. 49. у дијелу којим 
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је допуњено поглавље о људским правима и основним слободама тач. 1. до 3. 

Амандмана LVII, те чл. 50, 52. ст. 2, 54, 108. ст. 1. и чл. 113. Устава Републике Српске. 

У образлажењу разлога оспоравања наводи се да је оваквим законским рјешењима: 

ограничено слободно предузетништво на тржишту геодетских услуга, да доводи до 

нелојалне конкуренције између геодетских организација као привредних друштава и 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове као државног органа, те 

да ова управа има монопол на поменутом тржишту; да није обезбијеђено начело 

двостепености у поступку издавања лиценце за рад геодетске организације; да су 

услуге које пружа Управа јефтиније од услуга геодетске организације, јер трошкове 

пословања финансира из буџета, за разлику од геодетске организације која под 

тржишним условима обезбјеђује средства за рад; да у погледу услова и обављања 

редовне дјелатности извођења геодетских радова, као и у погледу стручног надзора над 

геодетским радовима геодетска организација није у једнаком, односно равноправном 

положају у односу на Управу. Уз то, истиче се да из дјелокруга рада Управе треба 

издвојити послове који су у искључивој надлежности геодетске организације, и то: 

основне геодетске радове и послове катастарског и комасационог премјера, које треба 

раздвојити на теренске послове катастарског и комасационог премјера, које врше 

геодетске организације, и на канцеларијске послове поменутог премјера, које врши 

Управа, као и послове оснивања, обнове и одржавања катастра непокретности и 

катастра водова ‒ на канцеларијске, које врши Управа, и теренске, које врши геодетска 

организација, док би топографски премјер радиле геодетске организације, а даљинску 

детекцију и топографско-картографску дјелатност и успоставу јединствене евиденције 

о непокретностима да врши Управа, те констатује да се казнене одредбе односе 

искључиво на геодтеске организације. У погледу услова за обављање предметне 

дјелатности указује се на члан 6. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), те се наводе примјери из праксе у 

вези са прегледом елабората, издавањем копија планова, посједновних листова, 

земљишнокњижних уложака и др. Због неведеног предлаже се да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона о републичкој управи и Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из 

приједлога.  

 Оспореним чл. 33. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) прописано је да 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове обавља управне и стручне 

послове који се односе на: послове премјера, оснивање и обнову катастра 

непокретности, праћење и обезбјеђивање ажурности катастра непокретности, катастра 

комуналних уређаја, осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица 

локалне самоуправе, учешће у финансирању премјера и успостављања катастра 

непокретности, као и контрола и надзор над накнадама и извршеним услугама у складу 

са овлашћењима датим посебним законима, катастрско класирање и бонитирање 

земљишта, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе, 

даљинску детекцију, топографско-картографске дјелатности, картографисање 

територије Републике, издавање картографских и других публикација и давање 

сагласности на издавање картографских публикација, вођење техничке архиве 

оригинала планова и карата, основних геодетских радова, издавање и одузимање 

геодетских лиценци, издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног 

простора територије Републике за потребе премјера, Централног адресног регистра, 

регистра просторних јединица, израда методологије и геодетских подлога за попис 
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становништва, Геоинформационог система управе (ГИС) и инфраструктуре 

геопросторних података Републике, вођење евиденције о географским називима, овјеру 

геодетских подлога у инжењерско-техничким областима, својинско-правне и друге 

стварноправне односе на непокретностима у својини носилаца јавног права, 

имовинско-правне односе на земљишту и зградама, експропријацију, узурпацију, 

аграрне односе, престанак државне својине, успостављање ранијих својинскоправних 

односа на земљишту у својини носилаца јавног права ‒ денационализацију, вођење 

евиденција о непокретностима и правима на непокретностима, имовинско-правне 

послове у вези са непокретностима на којима Република и јединице локалне 

самоуправе имају право својине, надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове, 

реализацију међународних пројеката у области геодетских и имовинско-правних 

послова, пружање услуга из дјелокруга Управе у оквиру међународне сарадње и друге 

послове у складу са законом (ст. 1), те да је Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове самостална републичка управа (ст. 2).                  

  

 Оспореним одредбама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16) прописано је: да се послови 

премјера Републике Српске, оснивања и обнове катастра непокретности, праћења и 

обезбјеђивања ажурности катастра непокретности, основних геодетских радова, 

Централног адресног регистра, регистра просторних јединица, оснивања катастра 

водова, топографско-картографске дјелатности, Геоинформационог система 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и 

инфраструктуре геопросторних података Републике Српске из надлежности 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Управа) 

обављају на основу средњорочног програма и годишњег плана радова (чл. 5. ст. 1); да је 

за стручне послове (у даљем тексту: геодетски радови) и управне послове из члана 1. 

овог закона надлежна Управа, те да геодетске радове из става 1. овог члана може 

обављати и геодетска организација, на начин и под условима прописаним овим законом 

(чл. 8. ст. 1. и 2); да су, поред послова одређених Законом о републичкој управи, 

дјелокруг Управе и геодетски радови и послови републичке управе који се односе на: а) 

основне геодетске радове, б) катастарски и комасациони премјер, в) оснивање, обнову и 

одржавање катастра непокретности, г) премјер водова, оснивање и одржавање катастра 

водова, д) стручни надзор над геодетским радовима, ђ) издавање и одузимање лиценце 

за рад геодетске организације, е) издавање и одузимање геодетске лиценце, ж) 

издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије 

Републике Српске за потребе премјера Републике Српске, з) Централни адресни 

регистар и регистар цијена непокретности, и) успоставу и одржавање регистра 

просторних јединица, ј) катастрско класирање и бонитирање земљишта, к) даљинску 

детекцију, топографски премјер и топографско-картографску дјелатност, л) издавање 

картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских 

публикација, љ) вођење евиденције о географским именима, м) оснивање, одржавање и 

располагање геодетским информационим системом, н) вођење архива документације 

основних геодетских радова, катастарског и комасационог премјера, премјера 

Републике Српске, катастра непокретности, катастра водова, топографско-

картографске дјелатности и друге документације, њ) учешће у оснивању и одржавању 

ИГПРС, о) стручни надзор над радом геодетске организације, п) овјеру геодетских 

подлога у инжењерско-техничким областима, р) организовање полагања стручног 

испита за лица геодетске струке и лица пољопривредне и шумарске струке за послове 

катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену земљишта, с) пружање 

услуга из дјелокруга Управе у оквиру међународне сарадње (чл. 10. ст. 1); да су 
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геодетски радови које обавља геодетска организација извођење геодетских радова у 

одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова (чл. 12. тач. в); да 

геодетску лиценцу првог реда стиче лице геодетске струке са завршеним академским 

студијама, и то првим циклусом студија са 240 ECTS бодова или еквивалентом 

(најмање четири године основних студија) и положеним стручним испитом у Управи, 

положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством 

не геодетским пословима у трајању од најмање три године, да геодетску лиценцу 

другог реда стиче лице геодетске струке са завршеним академким студијама, и то 

првим циклусом студија са 240 ECTS бодова или еквивалентом (најмање четири године 

основних студија) и положеним стручним испитом у Управи, положеним стручним 

испитом за рад у органима државне управе и радним искуством на геодетским 

пословима у трајању од најмање једне године, да геодетску лиценцу другог реда стиче 

и лице геодетске струке са завршеним студијама у трајању од најмање двије године или 

завршеним првим циклусом студија од 180 ECTS бодова (три године студија) и 

положеним стручним испитом у Управи, положеним стручним испитом за рад у 

органима државне управе и радним искуством не геодетским пословима у трајању од 

најмање двије године (чл. 15); да је геодетска организација којој је издата лиценца за 

рад дужна да: изводи геодетске радове на основу података преузетих из ГИС Управе, 

изводи геодетске радове у складу са овим законом, другим прописима, стандардима и 

техничким нормативима, прије почетка извођења радова пријави Управи радове 

предвиђене овим законом, отклони неправилности утврђене у поступку прегледа и 

пријема радова и у поступку вршења стручног надзора, пријави Управи промјену 

сједишта, назива и сваку другу промјену која је од значаја за њен рад, у року од 15 дана 

од дана настанка промјене, достави Управи елаборат геодетских радова и записник о 

извршеном увиђају, у року утврђеном овим законом, односно у уговореном року, 

истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама, који су 

усаглашени са законом и да се придржава радног времена, накнаду за пружање услуга 

наплаћује у складу са важећим прописом, да обезбиједи одговарајући документ о 

исправности геодетског инструмента којим изводи геодетске радове, да лицу које врши 

стручни дазор над радом геодетске организације и Управи, када врши преглед и пријем 

радова, стави на увид техничку и другу документацију и омогући несметано вршење 

надзора и прегледа радова, те да је, поред дужности из става 1. овог члана, геодетска 

организација којој је издата лиценца за извођење геодетских радова у одржавању 

катастра непокретности и одржавању катастра водова дужна да: води евиденцију 

примљених захтјева странака, у поступку одржавања катастра непокретности прихвати 

захтјев странке за обављање геодетских радова на територији јединице локалне 

самоуправе гдје има сједиште, односно не смије да одбије захтјев без оправданог 

разлога, обавијести Управу о спријечености за извођење радова која траје дуже од 

једног мјесеца, у року од три дана од дана настанка разлога спријечености за извођење 

радова, и о свом трошку поново изврши на терену радње на чије предузимање је 

овлашћена, у случају кад се у поступку по правном лијеку од стране органа који 

одлучује о том лијеку утврди да је због грешке при предузимању наведених радњи од 

стране геодетске организације чињенично стање непотпуно или погрешно утврђено, да 

у случају промјене из става 1. тачка д) овог члана или промјене за коју је Управа 

сазнала на други начин, а која утиче на испуњавање услова за рад геодетске 

организације, односно на извођење одређене врсте геодетских радова, Управа доноси 

рјешење о промјени, да се оправданим разлогом, у смислу става 2. тач. б) овог члана 

сматра болест или друга спријеченост за рад запосленог у геодетској организацији и 

одсуствовање са посла запосленог лица у геодетској организацији у складу са законом, 

да за штету коју запослено лице у геодетској организацији проузрокује трећем лицу 
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приликом обављања геодетских радова одговара геодетска организација, у складу са 

законом (чл. 18); да се против рјешења о лиценцама донесеним у складу са одредбама 

овог закона не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом (чл. 21); да идејни пројекат израђује Управа или геодетска 

организација по захтјеву инвеститора, на основу пројектног задатка, у областима за које 

се израђује главни пројекат (чл. 24. ст. 2); да геодетске радове за које је овим законом 

предвиђена израда главног пројекта изводи Управа или геодетска организација (чл. 28. 

ст. 1); да је стручни надзор, надзор над извођењем радова за које је овим законом 

предвиђена израда главног пројекта и обухвата: контролу да ли се извођење радова 

врши према техничкој документацији, контролу и провјеру квалитета извођења свих 

врста радова и примјену прописа, стандарда и техничких норматива, да стручни надзор 

над извођењем геодетских радова у основним геодетским радовима, катастарском 

премјеру, оснивању и обнови катастра непокретности, премјера водова и оснивања 

катастра водова и топографском премјеру и топографско-картографској дјелатности 

врши Управа, те да стручни надзор над радовима у области уређења земљишне 

територије комасацијом врши Управа (чл. 29); прикупљање података о насталим 

промјенама на непокретностима и извођење радова на терену из чл. 121. тач. а) до д) 

овог закона, као и обнављање граница парцеле и идентификацију парцеле обавља 

Управа или геодетска организација (чл. 122); да је ималац права, уз захтјев из става 1. 

овог члана, дужан да за промјене за које је потребно претходно извести радове на 

терену и прикупити податке о насталим промјенама доставити изјаву геодетске 

организације да прихвата извршење радова на терену, ако те радове изводи геодетска 

организација (чл. 124. ст. 3); да Управа врши преглед елабората који обухвата контролу 

и провјеру квалитета изведених геодетских радова и примјену прописа, стандарда и 

техничких норматива, да Управа, ако нема недостатака, овјерава и прима елаборат, а 

кад се у поступку прегледа елабората утврде недостаци, записником се налаже 

геодетској организацији да у остављеном року отклони недостатке (чл. 125. ст. 3, 4. и 

5); да прикупљање података о насталим промјенама на водовима и извођење геодетских 

радова на терену обавља подручна јединица или подручна канцеларија Управе или 

геодетска организација (чл. 149. ст. 2); да је ималац права, уз захтјев из става 1. овог 

члана, дужан за промјене за које је потребно претходно извести радове на терену и 

прикупити податке о насталим промјенама доставити изјаву геодетске организације да 

прихвата извршење радова на терену, ако је геодетска организација извођач радова (чл. 

150. ст. 3); да Управа врши преглед елабората који обухвата контролу и провјеру 

квалитета извођења геодетских радова и примјену прописа, стандарда и техничких 

норматива, да се, у случају да се у поступку прегледа елабората утврде недостаци, 

записником налаже геодетској организацији да у остављеном року отклони недостатке, 

и да се против рјешења из става 6. овог члана може изјавити жалба Управи у року од 

осам дана од дана достављања рјешења имаоцу права на воду (чл. 151. ст. 3, 5. и 7); да 

израду техничке документације и извођење радова из чл. 168. ст. 3. тач, а) овог закона 

обавља Управа или геодетска организација, те да стручни надзор над извођењем радова 

из чл. 169. ст. 1. тач. од а) до в) овог закона и њихову овјеру врши Управа (чл. 170. ст. 1. 

и 3); да се под услугама Управе сматрају теренски и канцеларијски послови из 

надлежности Управе (чл. 173. ст. 3); да стручни надзор врши Управа путем лица 

овлашћених за вршење тог надзора (чл. 175. ст. 2); да је у вршењу стручног надзора 

лице овлашћено за вршење тог надзора дужно да предузима друге мјере утврђене 

законом, и да покретање управног спора против рјешења Управе не одлаже извршење 

рјешења (чл. 176. ст. 1. тач. д) и ст. 4); да лице овлашћено за вршење стручног надзора, 

ако у поступку вршења стручног надзора утврди да су се стекли услови за одузимање 

лиценце геодетској организацији, о томе сачињава записник који садржи и приједлог 
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Управи да донесе рјешење о одузимању лиценце за рад геодетске организације, 

односно рјешење о одузимању геодетске лиценце одговорном лицу у геодетској 

организацији, у складу са чл. 19. и 20. овог закона, а ако у вршењу стручног надзора 

утврди да је учињен прекршај, лице овлашћено за вршење стручног надзора, у складу 

са Законом о прекршајима, издаје прекршајни налог, односно подноси надлежном суду 

захтјев за покретање прекршајног поступка (чл. 177); да ће се новчаном казном од 1.000 

КМ до 10.000 КМ казнити за прекршај геодетска организација која има својство 

правног лица ако: изводи геодетске радове без издате лиценце за рад, не пријави 

почетак извођења радова, не отклони у одређеном року утврђене неправилности у 

поступку прегледа и пријема радова и у поступку вршења надзора, не пријави Управи 

промјену сједишта, назива и сваку другу промјену која је од значаја за њен рад, у року 

од 15 дана од дана настале промјене, не достави елаборат о извршеним радовима, 

односно записник о извршеном увиђају у поступак одржавања катастарског премјера, 

одржавања премјера водова и оснивања катастра непокретности у утврђеном року, не 

истакне распоред радног времена и времена предвиђеног за рад са странкама и не 

придржава га се, накнаду за пружање услуга не наплаћује у складу са прописом, 

користи геодетски инструмент за извођење геодетских радова без документа о његовој 

исправности, не води евиденцију примљених захтјева странака, одбије захтјев странке 

без оправданог разлога, не обавијести Управу о спријечености обављања послова која 

траје дуже од једног мјесеца, у року од три дана од настанка разлога спријечености, и 

да ће се за прекршај из ст. 1. овог члана казнити и одговорно лице у геодетској 

организацији која има својство правног лица новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ, 

а новчаном казном од 600 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај из ст. 1. овог члана 

геодетска организација-радња која нема својство правног лица (чл. 181); да ће се 

новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнити за прекршај правно лице ако: не 

дозволи приступ непокретностима лицима која раде на пословима премјера и катастра 

непокретности, не обиљежи на прописан начин видним и трајним међним биљегама 

граничне тачке парцеле, не пријави у прописаном року насталу промјену на 

непокретности, не обавијести у прописаном року Управу о извођењу грађевинских или 

других радова који могу оштетити или уништити геодетску биљегу или смањити 

могућност њеног коришћења, не обавијести у прописаном року Управу о сваком 

оштећењу, уништењу, помјерању или измјештању геодетских биљега, не омогући 

коришћење документације о водовима којом располаже, не пријави у прописаном року 

насталу промјену на воду, подземне водове затрпа прије него што се изврши њихово 

геодетско мјерење, и да ће се за прекршај из ст. 1. овог члана казнити и одговорно лице 

у правном лицу новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ, а геодетска организација-

радња казниће се за прекршај из ст. 1. овог члана новчаном казном од 1.000 КМ до 

3.000 КМ  (чл. 182).   

 

 У току поступка Законом о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" брј 62/18) допуњене су и 

измијењене оспорене одредбе Закона о премјеру и катастру Републике ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16), тако што су: у чл. 5. у ст. 1. послије 

ријечи "Централног адресног регистара" додате ријечи "регистра цијена непокретности, 

дигиталног архива" (чл. 2); у чл. 10. у ст. 1. у тач. н) послије ријечи "вођење архива 

документације" додате ријечи "у аналогном и дигиталном облику" (чл. 4); у чл. 18. у ст. 

1. у тач. и) ријечи "стручни надзор" замјењене са рјечју "контролу", а ријеч "надзора" са 

ријечју "контроле" (чл. 6); измјењен је чл. 29. који гласи: "Преглед и контролу над 

извођењем радова врши Управа путем надлежне организационе јединице, а обухвата: а) 

преглед и контролу над извођењем геодетских радова у основним геодетским 
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радовима, б) преглед и контролу катастарског премјера, в) преглед и контролу 

оснивања и обнове катастра непокретности, г) преглед и контролу премјера водова и 

оснивања катастра водова, д) преглед и контролу топографског премјера и 

топографско-картографске дјелатности, ђ) преглед и контролу над радовима у области 

уређења земљишне територије комасацијом (став 1), да се контрола из става 1. овог 

члана односи и на: а) извођење радова према техничкој документацији, б) провјеру 

квалитета извођења свих врста радова и в) примјену прописа, стандарда и техничких 

норматива (став 2)"; додани нови чл. 29а, 29б и 29в који гласе: "Преглед и контролу над 

радом геодетских организација врши Управа путем надлежне организационе јединице, 

приликом којих утврђује да ли: а) геодетска организација која изводи геодетске радове, 

односно израђује техничку документацију испуњава прописане услове, б)  лице које 

изводи геодетске радове испуњава прописане услове, в) да су геодетски радови 

извршени у складу са законом, прписаним стандардима и нормативима квалитета, г) 

геодетска организација води дневник радова на прописан начин, д) да је геодетска 

организација отклонила утврђене недостатке у одређеном року, те да се преглед и 

контрола обавља у просторијама геодетске организације, на терену у току извођења 

геодетских радова, у просторијама Управе или инвеститора (чл. 29а); да је у вршењу 

прегледа и контроле овлашћено лице дужно да: а) записником констатује да ли су 

геодетски радови извршени у складу са прописима и правилима струке, б) записником 

одреди рок за отклањање утврђених неправилности ако утврди да геодетска 

организација не испуњава прописане услове за извођење геодетских радова или 

извођење техничке документације, в) записником утврди да неправилност није 

отклоњена у остављеном року и предложи Управи доношења рјешења о забрани 

геодетској организацији даље извођење геодетских радова, г) записником утврди да 

лице које изводи геодетске радове не испуњава прописане услове за обављање тих 

радова и предложи Управи доношења рјешења о забрани том лицу даље извођење 

геодетских радова, д) записником наложи предузимање мјера за отклањање уочених 

недостатака, ако утврди да извршени геодетски радови не одговарају прписима, 

стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, а ако се ове мјере у 

одређеном року не предузму, предложи Управи доношења рјешења о обустављању 

геодетских радова, ђ) предузима друге мјере утврђене законом, да о забрани извођења и 

обустављању геодетских радова из ст. 1. овог члана Управа доноси рјешење, против 

којег се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним 

судом, и да покретање управног спора против рјешења Управе не одлаже извршење 

рјешења (чл. 29б); ако у поступку вршења прегледа и контроле овлашћено лице утврди 

да су се стекли услови за одузимање лиценце геодетској организацији, о томе сачињава 

записник који садржи и приједлог Управи да донесе рјешење о одузимању лиценце за 

рад геодетске организације, односно рјешење о одузимању геодетске лиценце 

одговорном лицу у геодетској организацији, у складу са чл. 19. и 20. овог закона, те да 

ако у вршењу контроле утврди да је учињен прекршај, лице овлашћено за вршење 

контроле, у складу са Законом о прекршајима, издаје прекршајни налог, односно 

подноси надлежном суду захтјев за покретање прекршајног поступка" (чл. 29в); 

измијењен је и чл. 175. који гласи: "Стручни надзор над примјеном овог закона врши 

Управа" (чл. 18); док су чл. 176. и 177. брисани (чл. 19).       

                                          

Одредбама Устава Републике Српске, у односу на које су оспорене поменуте 

законске одредбе, утврђено је да се уставно уређење Републике, поред осталог, темељи 

на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима и тржишној привреди (чл. 5. ст. 1. ал. 1. и 5), да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 
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правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично своство (чл. 10), да се у случају 

различитости у одредбама о правима и слободама између Устава Републике Српске и 

Устава Босне и Херцеговине примјењују оне одредбе које су за појединца повољније, 

да се одредбе чл. 10, 21, 30, 32, 33, 34, 38. и 43. Устава о правима и слободама грађана 

третирају као одредбе о људским правима и основним слободама и односе се на све, а 

не само на грађане, и да ће се одредбе чл. 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28. и 30. Устава о 

правима и слободама остварити у складу са одговарајућим одредбама чл. 8. до 11. 

Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода (чл. 49. у дијелу 

којим је допуњено поглавље о људским правима и основним слободама тач. 1. до 3. 

Амандмана LVII), да се економско и социјално уређење заснива на равноправности 

свих облика својине и слободном привређивању, самосталности предузећа и других 

облика привређивања у стицању и расподјели добити и слободном кретању робе, рада и 

капитала у Републици као јединственом привредном простору (чл. 50), да су забрањени 

монополи (чл. 52. ст. 2), да сви облици својине имају једнаку правну заштиту (чл. 54), 

да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом 

(чл. 108. ст. 1), и да се против појединачних аката судова, управних и других државних 

органа, као и организација које врше јавна овлашћења, донесених у првом степену, 

може изјавити жалба надлежном органу, да се законом, изузетно, може искључити 

жалба, ако је на други начин обезбијеђена заштита права и законитости, да о 

законитости коначних појединачних аката, којима државни органи и организације које 

врше јавна овлашћења рјешавају о правима и обавезама, одлучује суд у управном 

спору, ако за одређену ствар није законом предвиђена друга судска заштита, и да се 

само законом може, изузетно, у одређеним врстама управних ствари, искључити 

управни спор (чл. 113).       

 

Устав, даље, у другим одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

основаности навода из приједлога утврђује да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине, те 

организацију, надлежности и рад републичких органа, као и друге односе од интереса 

за Републику (тач. 6, 10. и 18. Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава), 

да послове државне управе обављају министарства и други републички органи управе, 

који проводе законе и друге прописе и опште акте, рјешавају у управним стварима, 

врше управни надзор и обављају друге управне послове утврђене законом (чл. 97. ст. 1. 

и 2).    

 

У складу са наведеним уставним одредбама, законодавац је, у оквиру својих 

овлашћења, донио Закон о републичкој управи којим је уређена републичка управа, као 

дио извршне власти Републике Српске, која врши послове управе у оквиру права и 

дужности Републике. Тако је чл. 3. и 5. овог закона прописано да се органи управе 

формирају законом, да се законом одређује њихов дјелокруг рада, да рад органа управе 

подлијеже контроли која се остварује вршењем управног и другог надзора, судском 

контролом и другим облицима контроле, у складу са законом, да се судска контрола 

законитости појединачних управних аката органа управе обезбјеђује у управном спору. 

Према чл. 12. ст. 1. и 5. истог закона, министарства, републичке управе и републичке 

управне организације обављају послове управе, као и да су управе органи који 

непосредно извршавају законе и друге прописе и одлучују о правима и обавезама 

физичких и правних лица. Одредбама чл. 32. овог закона формиране су републичке 

управе, међу којим је и Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове.  
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Суд је, имајући у виду разлоге оспоравања чл. 33. Законо о републичкој управи, 

оцијенио да је законодавац био овлашћен да уређујући републичку управу формира 

Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове, да одреди дјелокруг рада 

ове управе као самосталне управе, како је то и прописано овом одредбом Закона. На 

основу наведеног Суд је утврдио да оспореним чл. 33. Закона о републичкој управи 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 

15/16) нису нарушене уставне гаранције на које указују подносиоци приједлога, те се 

приједлог у овом дијелу одбија.   

 

Поред тога, Законом о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18) уређују се управни и стручни 

послови који се односе на премјер Републике Српске, катастар непокретности, катастар 

водова, основне геодетске радове, адресни регистар, регистар цијена непокретности, 

дигитални архив, топографско-картографску дјелатност, Геоинформациони систем 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, 

инфраструктуру геопросторних података Републике Српске и геодетске радове у 

инжињерско-техничким областима (чл. 1). Тако је овим законом, поред осталог, 

прописано: да је геодетска организација привредно друштво, друго правно лице и 

радња који су регистровани код надлежног органа за извођење геодетских радова и 

испуњавају услове прописане овим законом (чл. 2. тач. д); да су, између осталог, 

премјер Републике, катастар непокретности, катастар водова и основни геодетски 

радови од општег интереса за Републику Српску (чл. 6); да су геодетски радови које 

обавља геодетска организација: израда техничке документације и техничка контрола 

над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта, 

извођење геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта и  извођење 

геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова 

(чл. 12); да геодетска организација може изводити геодетске радове из чл. 12. овог 

закона на територији Републике ако јој је издата лиценца за рад, коју, за поједине врсте 

геодетских радова, рјешењем у року од 15 дана од дана подношења захтјева издаје 

Управа, те да се лиценца издаје геодетској организацији ако је: регистрована код 

надлежног органа Републике за извођење геодетских радова, има овим законом 

прописан број запослених радника геодетске струке са одговарајућим геодетским 

лиценцама и који су у геодетској организацији запослени са пуним радним временом, 

има радне просторије и посједује одговарајуће мјерне инструменте и опрему (чл. 13. ст. 

1, 2. и 3); да техничка документација обухвата идејни пројекат и главни пројекат, као и 

начин израде, одређена је садржина, стручна и техничка контрола ове документације, 

преглед и контрола над извођењем геодетских радова, те радом геодетских 

организација (чл. 23. до 29); дефинисано је одржавање катастра непокретности, 

промјене у поступку одржавања катастра непокретности, стварних права на њима и 

имаоцима тих права (чл. 120. до 127), као и оснивање и одржавање катастра водова и 

промјене на водовима (чл. 148. до 151); да су инжињерско-техничке области у смислу 

овог закона: просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, архитектура, саобраћај, 

рударство, енергетика, пољопривреда, водопривреда, шумарство, машинство, геологија 

и др, да су геодетски радови у овим областима израда техничке документације, 

извођење и техничка контрола над извођењем геодетских радова (чл. 167. до 170); те 

чување, увид, издавање и накнада за коришћење података и пружање услуга (чл. 171. 

до 174), као и да стручни надзор над примјеном овог закона врши Управа (чл. 175).  

 

 Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да је Народна скупштина овлашћена да 

законом уреди област премјера и катастра непокретности, катастра водова и упис права 
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на непокретностима у оквиру овлашћења законодавног органа утврђеног тач. 6. и 10. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава. С 

тим у вези, право законодавца да уређује организацију, надлежност и рад државних 

органа, у конкретном случају Управе, по оцјени Суда, укључује дефинисање 

средњорочног програма радова, који доноси Народна скупштина и годишњег плана 

радова, који доноси Влада на приједлог Управе, а којим се утврђује врста и обим 

радова, извори и обим средстава за њихову реализацију (чл. 5. ст. 1), право утврђивања 

да је за стручне послове/геодетске радове и управне послове надлежна Управа, као и 

геодетске радове и послове републичке управе који се, између осталог, односе на 

основне геодетске радове, катастарски и комасациони премјер, оснивање, обнову и 

одржавање катастра непокретности, премјер водова, оснивање и одржавање катастра 

водова, стручни надзор над геодетским радовима, издавање и одузимање лиценце за 

рад геодетске организације, издавање и одузимање геодетске лиценце, катастрско 

класирање и бонитирање земљишта, даљинску детекцију, топографски премјер и 

топографско-картографску дјелатност, оснивање, одржавање и располагање геодетским 

информационим системом, стручни надзор над радом геодетске организације, овјеру 

геодетских подлога у инжењерско-техничким областима, да геодетске радове може 

обављати и геодетска организација на начин и под условима прописаним овим законом 

(чл. 8. ст. 1. и 2, чл. 10. ст. 1. и чл. 12). Тако је, поред осталог, у оквиру регулисања 

геодетских радова, предвиђена лиценца за рад геодетске организације и лиценца 

геодетске струке, те одређене дужности геодетске организације којој је издата лиценца 

(чл. 15. и 18). Оцјена цјелисходности и оправданости наведених законских рјешења 

искључиво је ствар законодавне политике, за шта, према чл. 115. Устава, није надлежан 

Уставни суд.  

  

Суд је, такође имајући у виду наведене уставне одредбе, оцијенио да 

законодавац, прописивањем као у оспореном чл. 21. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске, није изашао изван Уставом утврђених овлашћења, односно да 

уређивање питања изјављивања жалбе на рјешење о лиценци на начин како је то 

учињено овом одредбом Закона представља реализацију наведених уставних 

овлашћења. С обзиром на то да из одредби чл. 113. ст. 1. и 2. Устава произлази 

овлашћење законодавца да, поред осталог, пропише да се  против рјешења о лиценцама 

донесеним у складу са одредбама овог закона не може изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор пред надлежним судом, Суд је оцијенио да прописивање као 

оспореном законском одредбом представља досљедну примјену наведеног члана 

Устава.  

Оцјењујући начин на који су оспореним одредбама чл. 24. ст. 2, чл. 28. ст. 1, чл. 

122. и 124. ст. 3, чл. 125. ст. 3, 4. и 5, чл. 149. ст. 2, чл. 150. ст. 3, чл. 151. ст. 3, 5. и 7. и 

чл. 170. ст. 1. и 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске уређена питања 

техничке документације, извођење, преглед и контрола над извођењем геодетских 

радова и над радом геодетских организација, Суд је утврдио да у конкретном случају 

није дошло до повреде уставних гаранција на које указују подносиоци приједлога. 

Оваквим прописивањем, по оцјени Суда, законодавац је сагласно својим уставним 

овлашћењима дефинисао и одредио да техничку документацију израђује Управа или 

геодетска организација по захтјеву инвеститора, у областима за које се израђује главни 

пројекат, садржину пројекта и дужности извођача радова, а у оквиру одржавања 

катастра непокретности, оснивања и одржавања катастра водова предвиђено је да 

прикупљање података о насталим промјенама на непокретностима и извођење радова 

на терену, обавља Управа или геодетска организација, односно подручна јединица или 

подручна канцеларија Управе или геодетска организација, те су у тим случајевима 
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прописане дужности имаоца права на непокретностима, имаоца права на воду, 

инвеститора, и дужности геодетске организације, ако је извођач тих радова, док Управа 

врши преглед елабората и стручни надзор над извођењем тих радова и њихову овјеру. 

На основу наведеног, право законодавца да уређује организацију, надлежност и рад 

државних органа, у конкретном случају Управе, по оцјени Суда, укључује и право 

одређивања геодетских радова које обавља Управа у функцији извршења закона, као и 

геодетских радова које, по поступку и на начин прописан овим законом, изводи 

геодетска организација као привредни субјект. Због тога се оспорено прописивање не 

може довести у везу са принципима о равноправности свих облика својине, слободном 

привређивању, самосталности предузећа и забрани монопола из чл. 50, 52. и 54. Устава 

Републике Српске.  

Одредбе чл. 181. и 182. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12, 110/16 и 62/18), с обзиром на то да 

нису наведени посебни разлози због којих се оспоравају, као ни одредбе Устава са 

којима би наведене одредбе евентуално биле несагласне, већ су разлози дати начелно и 

у контексту разлога којима се оспоравају друге цитиране одредбе овог закона, такође, 

нису, по оцјени Суда, у несагласности са Уставом. При томе, Уставни суд сагласно 

члану 115. Устава Републике Српске, може оцјењивати само да ли оспорене одредбе 

Закона садрже повреду Устава, али не и у којој мјери су та рјешења добра или су могла 

бити другачија, јер су то питања цјелисходности која су у домену законодавне 

политике.      

У поступку оцјене оспореног чл. 173. Закона о премјеру и катастру Републике 

Српске, Суд је утврдио да Одлуком број: У-67/13 од 22. децембра 2014. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 2/15) Уставни суд није прихватио 

иницијативу за оцјену уставности чл. 173. и 174. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 6/12). Овом одлуком 

Суд је оцијенио да је одређивање обвезника предметне накнаде и давање овлашћења 

Влади да, на приједлог Управе, утврђује висину исте искључиво ствар законодавне 

политике, те да није дошло до повреде уставних принципа из чл. 55, 59. и 61. Устава 

Републике Српске. 

Имајући у виду наведено, Суд је, на основу чл. 37. ст. 1. тачка г) Закона о 

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

92/12), одлучио да приједлог у овом дијелу одбаци, јер је већ одлучивао о истој ствари.       

Разматрајући оспорене чл. 29, 175, 176. и 177. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 6/12 и 110/16), Суд је 

утврдио да су ступањем на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" брј 62/18), 

члановима 10. и 18. овог закона измијењени оспорени чланови 29. и 175, док су чланом 

19. овог закона брисани оспорени чланови 176. и 177. основног текста Закона. 

С обзиром на то да су у току поступка оспорени чл. 29, 175, 176. и 177. Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске измијењени, односно престали да важе, Суд је, 

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

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), обуставио поступак, оцјењујући притом 

да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице 

неуставности.   

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.   

 

 

Број: У-109/17                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

  

  

 

 
 

 

 

Уставни суд је одбио приједлог за утврђивање неуставности законског акта 

будући да је законодавац био овлашћен да уређујући републичку управу формира 

Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове, да одреди дјелокруг 

рада ове управе као самосталне управе, тако да нису нарушене уставне гаранције на 

које указују подносиоци приједлога. 

 

Имајући у виду право законодавца да уређује организацију, надлежност и рад 

државних органа, оцјена оправданости законских рјешења у оквиру те 

надлежности искључиво је ствар законодавне политике за шта Уставни суд није 

надлежан. 
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Одлука 

Број: У- 13/18 oд 20. децембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

 
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 Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра 

2018. године, д о н и о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности одредби чланова 13. и 14. 

став 2, чланова 15. и 18. став 1. и члана 62. Закона о дјечијој заштити ("Службени 

гласник Републике Српске" број 114/17). 

 

 

О б р а з л о ж е ње 

 

Удружење породица са четворо и више дјеце града Бања Лука, које заступају др 

Предраг Барош, адвокат из Бање Луке и доц. др Ненад Барош и Феђа Бичакчић, 

адвокати Заједничке адвокатске канцеларије из Сарајева, поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности чланова 15. и 18. став 1, те 

члана 62. Закона о  дјечијој заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 

114/17) у односу на чланове 10. и 36. став 1. и члан 40. став 3. Устава Републике 

Српске. У приједлогу се наводи да оспорена законска рјешења, којима се уређује 

матерински додатак и почетак примјене предметног закона, доводе до дискриминације 

незапослених мајки, које су родиле дјецу до 01. децембра 2017. године у односу на 

незапослене мајке које даном ступања на снагу овог закона имају дијете не старије од 

30 дана, дакле рођено 02. децембра 2017. године па надаље, и незапослене жене које ће 

тек постати мајке. Уз тумачење оспорених одредби Закона наводи се да је на овај начин 

онемогућено незапосленим мајкама које су се породиле 01. новембра 2017. године да 

остваре право на матерински додатак, иако њихова дјеца даном ступања на снагу овог 

закона нису била старија од 12 мјесеци, те закључује да би и овим незапосленим 

мајкама требало омогућити остварење права на метерински додатак, што се, по 

мишљењу подносиоца приједлога, не може сматрати ретроактивном примјеном 

оспорених одредби Закона, као и да је право на додатак на дјецу ускраћено у случају 

рођења петог, шестог и сваког наредног дјетета. Предлаже се да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона о  дјечијој заштити нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске.  

 

Драго Вученовић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 62. у вези са 

члановима 13. и 14. став 2. и чланом 15. став 1. Закона о дјечијој заштити ("Службени 

гласник Републике Српске" број 114/17), у односу на члан 10. Устава Републике 

Српске, те члан 2. Закона о забрани дискриминације ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине" број 59/09). У иницијативи се износи становиште да је оспореним чланом 

62. Закона о дјечијој заштити онемогућено незапосленим мајкама које су родиле дјецу у 

2017. години да остваре право на матерински додатак, те се изражава незадовољство 

оваквим законским рјешењима која, како је наведено, треба проширити и на 
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незапослене мајке чија су дјеца рођена у 2017. години. Предлаже да Суд утврди да 

оспорене одредбе Закона нису у сагласности Уставом Републике Српске.  

 

Суд је, сагласно члану 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем 

број У-13/18 од 28. марта  2018. године, одлучио да споји поступке по приједлогу број  

У-13/18 и иницијативи број У-1/18, те да у овим уставноправним стварима проведе 

јединствен поступак под бројем У-13/18.  

 

У одговору Народне скупштина Републике Српске наводи из приједлога су 

оцијењени као неосновани. Осим тога, наводи се да подносилац приједлога на 

неадекватан и погрешан начин тумачи одредбе Устава Републике Српске, те се указује 

на одредбе чл. 13. до 16. Закона о дјечијој заштити, којима је прописано право на 

матерински додатак, као и чл. 17. до 25. овог закона, којима су прописани услови за 

остваривање права на додатак на дјецу, док је чл. 62. прописано да се овај закон 

објављује у "Службеном гласнику Републике Српске" и ступа на снагу 1. јануара 2018. 

године. С тим у вези истиче се да подносилац приједлога ставља акценат на недостатке 

овог закона, тј. на "круг мајки на које се Закон односи, рок за подношење захтјева за 

остваривање права на матерински додатак, и обухват петог, шестог и сваког наредног 

дјетета дјечијим додатком", што је ствар законодавне политике, о чијој оправданости 

Уставни суд није надлежан да одлучује. Сматрајући да управо оспораване законске 

одредбе омогућавају досљедну примјену чланова 10. и 36. став 1. и члана 40. став 3. 

Устава Републике Српске, предлаже се да Суд приједлог одбије.  

 

Оспореним чланом 13. Закона о дјечијој заштити ("Службени гласник Републике 

Српске" број 114/17) прописано је да право на матерински додатак остварује 

незапослена мајка у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете 

у трајању од 18 мјесеци (став 1), да право на матерински додатак може остварити 

незапослени отац дјетета, односно старатељ или усвојилац дјетета уколико мајка 

дјетета није жива, уколико је дијете напустила или је из објективних разлога спријечена 

да непосредно брине о дјетету, према акту надлежног органа (став 2).  

 

Оспореном одредбом члана 14. став 2. овог закона прописано је да се право на 

матерински додатак признаје првог дана наредног мјесеца од дана рођења дјетета.  

  

Оспореним чланом 15. Закона прописано је да се захтјев за остваривање права на 

матерински додатак подноси у року од 30 дана од дана рођења дјетета (став 1), да право 

на матерински додатак може остварити мајка под условом да има пребивалиште у 

Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и да је незапослена шест мјесеци 

прије рођења дјетета (став 2), да право на матерински додатак може остварити и мајка 

која је страни држављанин и има стални или привремени боравак у Републици, да је 

незапослена шест мјесеци прије рођења дјетета и да у држави чији је држављанин није 

корисник права по истом основу (став 3).    

 

Оспореном одредбом члана 18. став 1. истог закона прописано је да се право на 

додатак на дјецу остварује мајка за друго, треће и четврто дијете у породици, зависно 

од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце, у складу са 

чланом 25. овог закона. 
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Оспореним чланом 62. Закона прописано је да се овај закон објављује 

у"Службеном гласнику Републике Српске", а ступа на снагу 1. јануара 2018. године.  

 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које подносилац приједлога 

оспорава наведене одредбе Закона о дјечијој заштити утврђено је да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и 

уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, 

вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко и 

друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да породица, 

мајка и дијете имају посебну заштиту (члан 36. став 1) и да омладина, жене и инвалиди 

имају посебну заштиту (члан 40. став 3). 

   

У другим одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјењивање 

уставности оспорених одредби Закона, утврђује да се право запослених и чланова 

њихових породица на социјалну сигурност и социјално осигурање уређују законом и 

колективним уговором (члан 43. став 1), да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, социјалну заштиту и бригу о дјеци и омладини (тачка 12. Амандмана XXXII на 

Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава). Поред тога, одредбом 

члана 49. став 2. Устава утврђено је да се законом може прописати начин остваривања 

појединих права и слобода када је то неопходно за њихово остваривање.  

 

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима, законодавац је Законом о дјечијој 

заштити уредио систем дјечије заштите, у оквиру којег су регулисана права у области 

дјечије заштите, корисници ових права, услови и поступак за остваривање тих права, 

као и начин финансирања дјечије заштите. Према члану 2. овог закона, дјечија заштита 

је дјелатност од општег интереса за Републику Српску, док су чланом 10, као права у 

области дјечије заштите, између осталих, предвиђени матерински додатак и додатак на 

дјецу. Одредбама чл. 13. до 16. овог закона одређена је висина новчаног примања, те су 

прописани услови и начин остваривања права на матерински додатак, а чл. 17. до 25. 

Закона прописани су основица за утврђивање висине, услови и начин остваривања 

права на додатак на дјецу.     

  

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспореним одредбама чланова 13. и 

14. став 2, чланова 15. и 18. став 1. и члана 62. Закона о дјечијој заштити ("Службени 

гласник Републике Српске" број 114/17), Народна скупштина није прекорачила своја 

уставна овлашћења из тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, нити су нарушене уставне гаранције из чланова 10. и 36. 

став 1. и члана 40. став 3. Устава Републике Српске. Како из наведених уставних 

одредби призлази да се права из области социјалне сигурности и посебне заштите мајке 

и дјетета обезбјеђују под условима и на начин утврђен законом, Суд је утврдио да је 

законодавац оспореним одредбама чланова 13. и 14. став 2, и чланова 15. и 18. став 1. 

овог закона, прописао услове и начин остваривања права на матерински додатак, 

укључујући рок за подношење захтјева за остваривање права на матерински додатак, и 

права на додатак на дјецу, док је оспореним чланом 62. одредио почетак примјене овог 

закона. Наиме, оцјењујући оспорене законске одредбе, Суд је утврдио да оваквим 

прописивањем није нарушено начело равноправности из члана 10. Устава, на које 

указује подносилац приједлога. Овај уставни принцип не гарантује апсолутну једнакост 

у остваривању права утврђених Уставом, дакле и права из области социјалне заштите и  

друштвене бриге о дјеци и омладини, већ подразумијева једнакост грађана који се 

налазе у истим правним ситуацијама. У конкретном случају право на матерински 
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додатак и право на додатак на дјецу се обезбјеђује под условима и на начин утврђен 

законом и у складу са законом утврђеним општим интересом, а у зависности од стања 

социјалних потреба одређених категорија грађана и од материјалних могућности 

Републике да те потребе обезбиједи. Ово је, по оцјени Суда, сагласно и одредби члана 

49. став 2. Устава, којим је утврђено да се законом може прописати начин остваривања 

појединих права и слобода када је то неопходно за њихово остваривање. На основу 

наведеног, Суд је утврдио да оспорене законске одредбе не доводе до дискриминације 

грађана по основу дана или реда рођења дјеце, као ни до повреде осталих, у приједлогу 

наведених, одредаба Устава.  

 

Поред тога, Суд је оцијенио да је прописивање услова и начина остваривања 

права на матерински додатак и права на додатак на дјецу, с обзиром на тренутак 

ступања закона на правну снагу, у домену цјелисходне процјене законодавца и 

одражава политику регулисања односа у области дјечије заштите. Сагласно одредбама 

члана 115. Устава, овај суд није надлежан да оцјењује цјелисходност појединих 

законских рјешења са становишта њихове друштвене оправданости.          

     

Према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује примјену 

оспорених законских одредби, као ни међусобну сагласност оспорених одредби Закона 

о дјечијој заштити са Законом о забрани дискриминације БиХ ("Службени гласник 

Босне и Херцеговине" број 59/09). 

 

  

 На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.  

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић.    

 

 

Број: У-13/18                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 

  

 

 

 

 

 

Прописивање услова и начина остваривања права на матерински додатак и 

права на додатак на дјецу, с обзиром на тренутак ступања закона на правну снагу, 

у домену је цјелисходне процјене законодавца и одражава политику регулисања 

односа у области дјечије заштите што Уставни суд није надлежан да оцјењује. 
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Одлука 

Број: У- 31/18 oд 20. децембра 2018. године 

 "Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

 

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

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

гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. децембра 

2018. године,       д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 116а став 2. Закона о 

жељезницама Републике Српске  (''Службени гласник Републике Српске“ бр.  19/17, 

28/17 и 100/17).   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Самостални синдикат саобраћајно-транспортне дјелатности Жељезница 

Републике Српске Бањалука и Конфедерација синдиката Републике Српске поднијели 

су Уставном суду Републике Српске приједлоге за оцјењивање уставности члана 116а 

став 2. Закона о жељезницaма Републике Српске  (''Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 19/17, 28/17 и 100/17). Предлагач Самостални синдикат саобраћајно-

транспортне дјелатности жељезница Републике Српске Бањалука заступан по 

пуномоћнику Браниславу Цвијановићу, адвокату из Бањалуке, оспорава уставност 

наведене одредбе Закона у односу на члан 5. став 1. ал. 1. и 4, члан 10. и члан 39. ст. 1. и 

3. Устава Републике Српске. У приједлогу се износе разлози због којих, по мишљењу 

предлагача, оспорено законско рјешење, према којем  изузетно, и то у случају када се 

приступи реорганизацији у жељезницама Републике Српске, жељезничком раднику 

радни однос престаје када оствари године старости прописане у члану 42. став 1. или 

члану 178. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15), није јасно а нити примјенљиво, зато што 

прописана алтернација у погледу одређивања година старости, које доводе до 

престанка радног односа жељезничког радника по сили закона, ствара дилему који од 

два понуђена избора се имају примијенити. Уз то, како наводи овај предлагач, 

оспореним прописивањем се крши право грађанина на легитимна очекивања будући да 

се једно законско право, као што је  право на одлазак у старосну пензију под 

повољнијим условима односно раније, претвара у обавезу престанка радног односа по 

сили закона и с тим у вези указује на праксу Европског суда за људска права односно 

на предмет који је вођен пред овим судом у случају Staff Salaries број 81/72. Овај 

предлагач, такође, обрaзлаже на који начин је оспореном законском одредбом 

повријеђен принцип једнакости грађана, односно на који начин је прекршена општа 

забрана дискриминације грађана, као и члан 39. ст. 1. и 3. Устава, којим је 

загарантовано право на рад и доступност радних мјеста под једнаким условима.  

Сматра да је оспореним прописивањем причињена дискриминација на штету 

жељезничких радника, јер прописана норма, која је у бити мјера усмјерена на смањење 

вишка запослених, није пропорционална датом циљу, те да је законодавац требао 

утврдити објективне критеријуме смањења вишка запослених, како би се број 

запослених смањивао на основу објективних и правичних критеријума (квалитет рада, 

ангажованост, дужина радног стажа и сл.), а не на основу личног својства, тј. година 

живота. Из садржине другог приједлога који је поднијела Конфедерација синдиката 
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Републике Српске произлази да оспорена законска одредба није у сагласности са 

чланом 10, чланом 16. став 1, чланом 39. став 1. и чланом 51. Устава. Образлажући 

наведено овај предлагач указује на који начин је оспореном одредбом Закона дошло до 

дискриминације жељезничких радника у односу на све остале раднике у Републици 

Српској, а уз то тврди  да оспореним законским рјешењем нису обухваћене запослене 

раднице жељезница Републике Српске, чиме су стављене у неравноправан положај у 

односу на раднике ‒ мушкарце  запослене у жељезницама.   

 

Поред наведених приједлога, Уставном суду су дате и три иницијативе за 

покретање поступка за оцјењивање уставности члана 116а. став 2. Закона о 

жељезницама Републике Српске. Даваоци иницијатива Љубомир Ђурановић и  

Мирослав Ковачевића из Добоја, те Миливоје Голубовић из Брчког наводе, између 

осталог, да се Законом о жељезницама Републике Српске не могу регулисати права и 

обавезе из радног односа, нити остваривање права по престанку радног односа, с 

обзиром на то да се ради о  питањима која су  регулисана Законом о раду ("Службени 

гласник Републике Српске" број 1/16) и Законом о пензијском и инвалидском 

осигурању, као и да су жељезнички радници мушког пола доведени у неравноправан 

положај у односу на остале запослене раднике у Републици Српској, али и да је 

запосленим жељезничким радницима женског пола ускраћено право на рад до 

навршене 65 године живота, које право припада свим осталим запосленим женама у 

Републици Српској. Уз то, према наводима из једне од иницијатива, оспорено законско 

прописивање омогућава жељезницама Републике Српске да избјегну поступак 

рјешавања технолошког вишка радника, као и обавезу исплате правичне отпремнине, 

који су прописани Законом о раду. Такође, у једној од наведених иницијатива тражена 

је и оцјена сагласности оспорене законске одредбе са чланом 175. Закона о раду.  

 

Рјешењем Уставног суда број У-31/18 од 28. априла 2018. године одлучено је да 

се предмети У-36/18, У-112/17, У-3/18 и У-19/18 припоје предмету У-31/18, тако да се 

по свима њима води јединствен поступак под бројем У-31/18. 

 

У одговору који је Народна скупштина Републике Српске доставила у предмету 

У-3/18 наводи се, између осталог, да су оспореном законском одредбом утврђени 

услови за престанак радног односа жељезничких радника, а не за пензионисање, као и 

да је циљ законодавца био да се оспореним прописивањем, које се примјењује у 

поступку реорганизације жељезница Републике Српске, створе законске претпоставке 

за могућност остваривања права на пензију у складу са Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању, за све жељезничке раднике који испуњавају наведени услов за 

престанак радног односа. Поред тога, у одговору се наводи да се оваквим законским 

рјешењем обезбјеђује максимална правичност и социјално збрињавање за све 

жељезничке раднике који испуњавају услов за престанак радног односа прописан 

оспореним чланом Закона, као и да се оспорене законске одредбе подједнако односе на 

све жељезничке раднике, без обзира на њихов пол и радно мјесто на коме се налазе, 

будући да је чланом 2. тачка 12. овог закона дефинисано да су жељезнички радници сви 

радници запослени у жељезницама Републике Српске. Наглашавају да је овакав начин 

прописивања оспораване проблематике оправдан и у општем интересу, те да је 

законодавац, цијенећи друштвено-економске прилике у контексту најшире друштвене 

заједнице, усвојио сврсисходно законодавство.  

 

Оспореним чланом 116а став 2. Закона о жељезницама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 19/17, 28/17 и 100/17) прописано је да 
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изузетно од става 1. овог члана, у случају када се приступи реорганизацији у 

жељезницама Републике Српске, жељезничком раднику радни однос престаје кад 

наврши 40 година пензијског стажа и године живота утрђене чланом 42. став 1. или 

чланом 178. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15).  

 

 Одредбама Устава Републике Српске у односу на које предлагачи и даваоци  

иницијатива оспоравају наведени члан Закона утврђено је: да се уставно уређење 

Републике темељи, поред осталог, на гарантовању и заштити људских слобода и права 

у складу са међународним стандардима, те владавини права (члан 5. ал. 1. и 4); да су 

грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 10); да 

свако има право на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и другим 

државним органом и организацијом (члан 16. став 1); да свако има право на рад и 

слободу рада, те да је свако слободан у избору занимања и запослења и под једнаким 

условима му је доступно радно мјесто и функција (члан 39. ст. 1. и 3); да се слободе и 

права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу устава, осим када је 

Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, 

те да се законом може прописати начин остваривања појединих права и слобода само 

када је то неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2); да Република уређује 

и обезбјеђује, између осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода, радне 

односе, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите (тач. 5. и 12. 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 68. Устава); да 

Република мјерама економске и социјалне политике подстиче економски развој и 

повећање социјалног благостања грађана (члан 51); да закони, статути, други прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. став 1). 

 

 Такође, у поступку разматрања основаности навода из приједлога и  иницијатива  

Суд је имао  у виду  одредбе члана  1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за 

заштиту људских права и основних слобода, члана 14. Европске конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода, као и члан 1. Протокола број 12 уз Конвенцију у 

односу на које је тражена оцјена уставности оспорене законске  одредбе.  

 

 Чланом 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права 

и основних слобода утврђено је да свако физичко и правно лице има право на 

неометано уживање своје имовине и да нико не може бити лишен своје имовине, осим 

у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима 

међународног права (став 1), те да претходне одредбе, међутим, ни на који начин не 

утичу на право државе да примјењује законе које сматра потребним да би регулисала 

коришћење имовине у складу с општим интересима или да би обезбиједила наплату 

пореза или других даџбина или казни (став 2). 

 

Чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода 

утврђено је, поред осталог, да се уживање права и слобода предвиђених у овој 

конвенцији обезбјеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, 

боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или 

социјално поријекло, веза с неком националном мањином, имовно стање, рођење или 

други статус, а чланом 1. Протокола 12. уз Конвенцију предвиђено је да ће се свако 
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право које закон прописује остваривати без дискриминације по било ком основу као 

нпр. полу, раси, боји коже, језику, вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, 

националном или друштвеном поријеклу, повезаности с националном мањином, 

имовини, рођењу или другом статусу (став 1), и да јавне власти неће ни према коме 

вршити дискриминацију по основима као што су они поменути у ставу 1. овог члана 

(став 2).  

Поред наведеног, у поступку разматрања основаности навода из приједлога и 

иницијатива Суд је имао у виду да се Законом о жељезницама Републике Српске 

уређује управљање, елементи и врсте жељезничке инфраструктуре, обавезе њеног 

управљача, као и приступ и њено коришћење, капацитет, инфраструктуре и додјела 

трасе воза и накнада за њено коришћење, изградња, реконструкција и одржавање 

жељезничке инфраструктуре, градња жељезничких објеката и постројења, укрштање 

жељезничких пруга и путева, превоз у жељезничком саобраћају, жељезничка возила, 

жељезнички радници, ванредни догађај и заштита пруге (члан 1).  Овим законом је, 

између осталог, прописано и то чланом 2. тачка 12. да су жељезнички радници сви 

радници запослени на жељезницама Републике Српске, а чланом 116а став 1. да 

жељезничком раднику радни однос престаје:  истеком рока на који је заснован (тачка 

1), кад радник наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања (тачка 

2), споразумом између радника и послодавца (тачка 3), отказом уговора о раду од 

стране радника или послодавца (тачка 4), одлуком надлежног органа (тачка 5), на 

захтјев родитеља или старатеља радника млађег од 18 година живота (тачка 6) и смрћу 

радника (тачка 7).  

 

 Такође, у поступку разматрања навода из приједлога и иницијатива Суд је  имао 

у виду Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18), којим се, 

као системским законом,  уређују радни односи, права, обавезе и одговорности из 

радног односа и други односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним 

законима није другачије одређено (члан 1. тачка 1). Према члану 2. став 1. овог закона 

одредбе овог закона примјењују се на све раднике који раде на територији Републике 

Српске (у даљем тексту: Република), код домаћег или страног правног, односно 

физичког лица, без обзира на мјесто његове регистрације, односно држављанство (у 

даљем тексту: послодавац), као и на раднике који су упућени на рад у иностранство од 

стране послодавца, осим ако законом земље у коју су упућени или међународним 

споразумом није другачије одређено, а према члану 5. став 1. овог закона радник, у 

смислу овог закона, јесте физичко лице које ради код послодавца и има права и обавезе 

из радног односа по неком од основа из члана 1. став 2. овог закона и које је 

пријављено у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса (у 

даљем тексту: Јединствени систем). Осим наведеног, овим законом је, и то чланом 19.  

прописано да радник, као и лице које тражи запослење, не може бити стављен у 

неравноправан положај приликом остваривања права по основу рада и права на 

запослење, због расе, еничке или националне припадности, боје коже, пола, језика, 

религије, политичког или другог мишљења и убјеђења, социјалног поријекла, имовног 

стања, чланства или нечланства у синдикату или политичкој организацији, физичког и 

душевног здравља и других обиљежја која нису у непосредној вези са природом радног 

односа, а чланом 175. да радни однос престаје, између осталог, кад радник наврши 65 

година живота и најмање 15 година стажа осигурања (тачка 2). 

 

 Уз то, Суд је имао у виду и Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр.134/11, 82/13 и 103/15) којим је, између 

осталог, и то чланом 41. прописано да право на старосну пензију има осигураник када 
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наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања (став 1), а ставом 2. да 

осигураник који нема навршених 65 година живота има право на старосну пензију када 

наврши 60 година живота и 40 година пензијског стажа, а осигураник жена која нема 

навршених 65 година живота има право на старосну пензију када наврши 58 година 

живота и 35 година стажа осигурања (став 2), а чланом 178. став 1. да изузетно од члана 

42. став 1. овог закона, осигураник са 40 година пензијског стажа има право на 

старосну пензију кад наврши у: 2012. години без обзира на године живота (тачка а), 

2013. години 56 година живота (тачка б), 2014. години 56 година и четири мјесеца 

живота (тачка в), 2015. години 56 година  и осам мјесеци живота (тачка г), 2016. години 

57 година живота (тачка д), 2017. години 57 година и четири мјесеца живота (тачка ђ), 

2018. години 57 година и осам мјесеци живота (тачка е), 2019. години 58 година живота 

(тачка ж), 2020. години 58 година и четири мјесеца живота (тачка з), 2021. години 58 

година и осам мјесеци живота (тачка и), 2022. години 59 година живота (тачка ј), 2023. 

години 59 година и четири мјесеца живота (тачка к) и 2024. години 59 година и осам 

мјесеци живота (тачка л).  

 

 Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да се оспореним прописивањем не 

нарушава ни један уставни принцип, па ни принцип равноправности, на који се 

приједлозима и иницијативама посебно указује. Приликом овакве оцјене Суд је,  прије 

свега, имао у виду да је законодавац овлашћен да законом уреди систем у области 

радних односа и социјалног осигурања, али исто тако и да Устав Републике Српске не 

познаје ограничења у погледу надлежности законодавца да системским или посебним 

законима регулише радни однос, права, обавезе и одговорности из радног односа, а у 

оквиру тога и разлоге за престанак радног односа због испуњености услова за старосну 

пензију. Наиме, да ли ће права из радног односа бити уређена једним општим прописом 

(законом), који представља законски основ за остваривање Уставом зајемченог права на 

рад или посебним прописом (законом), за поједине категорије запослених и да ли ће 

начин престанка радног односа због испуњености услова за старосну пензију за 

различите категорије запослених бити уређени на исти или различит начин ствар је 

цјелисходности и процјене законодавца о чему, према члану 115. Устава, није надлежан 

да одлучује Уставни суд.  

 

 У конкретном случају, Законом о жељезницама Републике Српске уређен је 

систем у области жељезничког саобраћаја, а у оквиру наведених питања регулисаних 

овим законом законодавац је уредио и одређена питања која се односе на жељезничке 

раднике, а везана су за стручну оспособљеност, стицање права на управљање 

жељезничким возилом и регулисање жељезничког саобраћаја, посебну здравствену 

способност жељезничких радника,  радно вријеме особља, те  престанак радног односа 

жељезничких радника.  Према томе, Закон о жељезницама Републике Српске, у дијелу 

који се односи на услове за престанак радног односа жељезничких радника је посебан 

закон у односу на Закон о  раду који преставља општи закон у области радних односа. 

Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је законодавац прописујући разлоге за 

престанак радног односа жељезничким радницима, а у оквиру тога и изузетак који се 

примјењује у ситуацији када се приступи реорганизацији у жељезницама Републике 

Српске на начин предвиђен оспореном одредбом члана 116а. став 2. Закона, а који је  

друкчији од оног прописаног Законом о раду ‒ поступио у складу са овлашћењима из 

члана 49. ст. 1. и 2. и тачке 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске којим је 

замијењен члан 68. Устава. При томе, утврђивање конкретних услова за престанак 

радног односа жељезничких радника који раде у жељезницама Републике Српске, на 

основу и у оквиру наведених уставних овлашћења, ствар је законодавне политке коју 
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Уставни суд није надлежан да оцјењује. Оспореним прописивањем се, по оцјени Суда, 

не може довести у питање остваривање Уставом зајемченог права на рад из члана 39. 

Устава, и то због тога што јемство права на рад не значи да радни однос не може 

престати на начин и под условима предвиђеним законом, а нарочито не може да значи 

гаранцију у погледу прописаних услова за старосну пензију. Поред тога, оспорена 

одредба Закона се не може довести у питање ни у односу на уставно начело 

равноправности из члана 10. Устава, јер се примјењује на све жељезничке раднике у 

жељезницама Републике Српске, без обзира на њихова лична својства, а не доводе се у 

неравноправан положај ни у односу на друге раднике у Републици, јер се права, обавезе 

и одговорности који се односе на статус запослених једнако односе на све запослене 

који се налазе у истој правној ситуацији и за та лица је предвиђен јединствен правни 

режим.  

 

 Осим наведеног, Суд је оцијенио да се оспорена законска одредба, којом је 

прописан изузетак у погледу услова за престанак радног односа жељезничким 

радницима, који изузетак се примјењује у ситуацији када се приступи реорганизацији у 

жељезницама Републике Српске, не може доводити у питање са становишта одредби  

члана 16. став 1. и члана 51. Устава, тако  да  наведене уставне одредбе нису од значаја 

за оцјену уставности.  

 

Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује међусобну 

сагласност оспорене одредбе члана 116а став 2. Закона о жељезницама Републике 

Српске  са чланом 175. Закона о раду с обзиром на то да се ради о актима који имају 

исту правну снагу и који су донесени од стране истог органа.  

    

Наводе појединих давалаца иницијативе (Мирослава Ковачевића и Љубомира 

Ђурановића) који се односе на повреду члана 1. Протокола број 1. уз Европску 

конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, те члана 14. Европске 

конвеције за заштиту људских права и основних слобода и  члана 1. Протокола број 12. 

уз Конвенцију Суд није разматрао из разлога што су паушални односно зато што 

наведени даваоци иницијативе нису, у конкретном случају, навели у чему се састоји 

повреда ових одредаба Конвенције.  

 

Остали разлози којима предлагачи и даваоци иницијатива образлажу 

несагласност ове одредбе са Уставом, а који се у суштини своде на незадовољство 

жељезничких радника наведеним законским рјешењем, као и његову непримјенљивост, 

нису у надлежнсти Уставног суда из члана 115. Устава.  

 

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

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

 

Број: У-31/18                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 
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Да ли ће права из радног односа бити уређена једним законом, који 

представља законски основ за остваривање Уставом зајемченог права на рад, или 

посебним законом, само за поједине категорије запослених, и да ли ће начин 

престанка радног односа због испуњености услова за старосну пензију за различите 

категорије запослених бити уређени на исти или различит начин ствар је 

цјелисходности и процјене законодавца о чемуније надлежан да одлучује Уставни 

суд. 
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Одлука 

Број: У-79/18 oд 20. децембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 123/18 

 

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

члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 20. 

децембра 2018. године, д о н и о  ј е 

                                                                   

О Д Л У К У 

   

Утврђује се да Меморандум о сарадњи закључен 5. септембра 2018. године 

између Основног суда у Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци и Смјернице 

Основног суда у Бањалуци за поступање у парничном поступку, донесене у 

септембру 2018. године, нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

 

Об р а з л о ж е њ е 

 

Др Милан Благојевић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Меморандума о сарадњи закљученог 5. септембра 2018. године између Основног суда у 

Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци и Смјерница Основног суда у Бањалуци за 

поступање у парничном поступку, донесених у септембру 2018. године. Образлажући 

разлоге оспоравања давалац иницијативе наводи, прије свега, да оспорени акти, без 

обзира на форму у којој су донесени и чињеницу да нису објављени у службеном 

гласилу, представљају опште акте који подлијежу уставносудској контроли односно да 

је Уставни суд Републике Српске, у смислу члана 115. Устава Републике Српске, 

надлежан за оцјену њихове уставности и законитости. По мишљењу даваоца 

иницијативе, оспорени општи акти нису у сагласности са одредбама члана 5, члана 69. 

ст. 1. и 2, члана 121. и члана 123. Устава Републике Српске, као ни са одредбама 

чланова 61а и 237. Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07,49/09 и 61/13), те чланова 30. и 31. Закона о 

судовима Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 

100/17). С тим у вези давалац иницијативе указује на Одлуку Уставног суда Републике 

Српске У-101/14 од 27. априла 2016. године којом је, како наводи, утврђено да члан 6. 

Закона о судовима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/12 

и 44/15) у дијелу који гласи:"...и осигуравају јединствену примјену закона..." није у 

сагласности са Уставом, а  члан 19. став 1. Правилника о унутрашњем судском 

пословању ("Службени гласник Републике Српске" број 9/14) није у сагласности са 

Уставом и Законом о судовима Републике Српске, и то јер је, како се наводи,  Уставни 

суд оцијенио да  је, сагласно члану 123. Устава,  искључиво Врховни суд, а не сви 

судови у Републици Српској,  обавезан да обезбиједи јединствену примјену закона, као 

и да правна схватања заузета на сједницама одјељења виших судских инстанци не могу 

бити обавезујућег карактера за сва вијећа у саставу тог одјељења, јер се тиме крше 

уставно начело подјеле власти, као и начело законитости. Међутим, потписници 

оспорених аката су, како даље наводи давалац иницијативе, и поред наведеног става 

Уставног суда, оспореним актима, уредили поступање два суда у парничним 

предметима, а тиче се свих субјеката (судије, парничне странке, пуномоћници странака, 

законски заступници странака, свједоци, вјештаци, тумачи, пуномоћници за примање 

писмена) из парничних предмета тога суда, а уз то нагласили и потребу доношења 
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усаглашених одлука иако им је познато, а што је потврђено и поменутом одлуком 

Уставног суда, да судови не суде на основу судских одлука већ само на основу Устава и 

закона. Детаљно образлажући на који начин су појединим одредбама оспорених 

општих аката повријеђене наведене уставне одредбе, али и одредбе Закона о парничном 

поступку и Закона о судовима, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да 

оспорени акти нису у сагласности са Уставом и законом те да, до доношења коначне 

одлуке,  обустави извршење наведених аката. 

У одговору Окружног суда у Бањалуци наводе се разлози због којих су оспорени 

акти донесени и потписани од стране предсједника Окружног суда у Бањалуци и 

Основног суда у Бањалуци. Оспоравајући наводе из иницијативе у одговору се, између 

осталог, наводи да оспорени акти нису општи акти који садрже обавезујућа правна 

правила, већ да се ради о актима који имају упућујући  карактер односно да се ради о  

неформалним актима, због чега и нису објављени у "Службеном гласнику Републике 

Српске". Уз то, у одговору се наводе и други разлози из којих се, како се наводи, може 

закључити да су наводи даваоца иницијативе, који се односе на повреде појединих 

одредаба Устава и закона,  неосновани те предлаже да Суд иницијативу не прихвати 

односно да “приједлог одбије”. 

У одговору на иницијативу који је доставио Основни суд у Бањалуци оспорени 

су, такође, наводи даваоца иницијативе као неосновани те је, између осталог, наведено 

да  оспорени  акти с обзиром на своју садржину немају карактер општег акта за чију би 

оцјену уставности и законитости, у смислу члана 115. Устава, био надлежан Уставни 

суд. Наиме, у одговору се наглашава да се ради о неформалним актима, односно да је 

ријеч о неформалном договору о сарадњи ових судова који нема правно обавезујући 

карактер, а који је постигнут ради усаглашавања судске праксе, односно  како би се 

осигурало једнако поступање према грађанима као странкама пред овим судовима те 

да, с обзиром на наведено, не постоји ни обавеза њиховог објављивања. Имајући у виду 

да акти чија се уставност и законитост оспорава иницијативом не представљају општи 

акт, у одговору се предлаже да Суд иницијативу  не прихвати или да је одбаци. 

Меморандум о сарадњи је закључен 5. септембра 2018. године између Основног 

суда у Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци, у циљу испуњења обавеза и 

одговорности утемељених на одредби члана 6. Закона о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17). Овим актом, који 

садржи пет тачака, потписници се саглашавају и то, у тачки I да су специфични циљеви 

сарадње усаглашавање судске праксе, јачање ауторитета суда и процесне дисциплине, 

те побољшање рада судија у оба суда, уз очување независности сваког од судова и 

судије појединачно, а у тачки II да ће се ради усаглашавања судске праксе, између 

осталог, јачати улога предсједника одјељења у смислу праћења судске праксе сагласно 

члану 17. став 1. Правилника о унутрашњем судском пословању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 9/14 и 71/17), јачати улога одјељења у смислу уједначавања 

судске праксе сагласно одредби члана 18. Правилника о унутрашњем судском 

пословању и Пословника о раду одјељења, објављивати одлуке суда на веб-страници, 

подносити захтјев за уједначавање судске праксе у случају кад је у погледу предмета са 

истоврсним чињеничним и правним основом другостепени суд донио одлуке у којима 

су изражена различита правна становишта и првостепени предмети по жалби различито 

ријешени, делегирати "пилот предмете" од стране првостепеног суда другостепеном 

суду, који ће те предмете рјешавати у разумном року (не дужем од 90 дана), а о 

одлукама донесеним у "пилот предметима" обавезно упознавати све судије оба суда 

како би их првостепени суд могао имати у виду при доношењу одлука у сличним 

правним стварима, те организовати округле столове посредством Центра за едукацију 

судија и тужилаца Републике Српске ради расправљања о правним питањима 
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процесног и материјалног права, док су у тач. III и IV таксативно наведене активности 

које је потребно предузети како би се афирмисала начела ефикасности и 

економичности из члана 10. Закона о судовима Републике Српске, те судови 

промовисали процесну дисциплину кроз своје одлуке и рад. Тачком V Меморандума је 

предвиђено да овај акт ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

потписника и да се закључује на неодређено вријеме. 

Смјернице Основног суда у Бањалуци за поступање у парничном поступку 

донио је Основни суд у Бањалуци на основу члана 6. Закона о судовима Републике 

Српске  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17), с циљем 

обезбјеђења остваривања принципа једнаког поступања у једнаким ситуацијама, 

обезбјеђења правне сигурности и једнакости грађана пред законом, обезбјеђења 

пропорционалности у остваривању права и ради унапређења начела ефикасности и 

економичности утемељених на одредби члана 10. Закона о парничном поступку 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07,49/09 и 61/13).  

Овим смјерницама, које су донесене у складу са судском праксом Основног суда у 

Бањалуци и Грађанског одјељења Окружног суда у Бањалуци, а сходно пројекту 

"Унапређење ефикасности правосуђа II" регулише се: улога судије (члан 1), претходно 

испитивање тужбе и одговора на тужбу (чл. 2. до 5), припремно рочиште (чл. 6. до 11), 

главна расправа (члан 12), одгоде и одгађања (чл. 13. до 17), заступање (чл. 18. до 20), 

прекид поступка (члан 21) и снимање рочишта (члан 22). У Смјерницама није назначен 

датум доношења, нити је прописано када ступају на снагу и од када се примјењују, а 

потписали су их предсједник Основног суда у Бањалуци и предсједница Окружног суда 

у Бањалуци. 

Полазећи од  навода садржаних у иницијативи којом је тражена оцјена 

уставности и законитости оспорених аката, те имајући у виду наводе и разлоге 

Основног суда у Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци, који су садржани у 

достављеним одговорима, Суд је, у овом предмету, прије свега, размотрио правну 

природу оспорених аката, с  обзиром на то да ова чињеница представља претходно 

питање од којег зависи постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности 

Уставног суда.  Имајући у виду да је  чланом 115. Устава Републике Српске, утврђено 

да Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са 

Уставом, те о сагласности прописа и општих аката са законом, Уставни суд је  сагласно 

наведеним  уставним одредбама надлежан да оцјењује сагласност општих аката са 

Уставом и законом. 

С тим у вези Суд је имао у виду да су општи акти, у смислу поменутог члана 

115. Устава, акти којима се на генералан и апстрактан начин уређују одређени односи, 

односно да се ради о актима чија су битна обиљежја да се не односе на једно одређено 

лице или одређену групу лица, већ да одређене односе уређују на општи начин, те да се 

не исцрпљују једном примјеном на унапријед одређен случај, него остају на снази и 

послије те примјене  све док се не измијенe или укину. 

С обзиром на изложено Суд је утврдио да су оспорени Меморандум и 

Смјернице, без обзира на форму у којој су донесени,  општи акти за чију је оцјену 

надлежан Уставни суд, у смислу члана 115. Устава Републике Српске. Оваква оцјена  

произлази из  садржине ових аката којима се на општи начин, и то Меморандумом, у 

појединим његовим тачкама уређује начин поступања Основног суда у Бањалуци и 

Окружног суда у Бањалуци у циљу  уједначавања судске праксе у парничним 

предметима који се воде код ових судова, а Смјерницама регулише поступање судија 

Основног суда у парничним предметима, односно начин вођења парничног поступка од 

стране судија тог суда, који истовремено обавезује и друге субјекте у парничним 

предметима (парничне странке, вјештаке, заступнике и пуномоћнике странака). Уз то, 
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ови акти се односе на неодређен број лица и случајева односно предмета,  дјелују за 

убудуће, дакле не исцрпљују се  једном примјеном на одређеном случају. Поред тога, 

на основу ових аката наведени судови доносе појединачне акте (пресуде и рјешења) 

Како су оспорени Меморандум и Смјернице општи акти који подлијежу оцјени 

уставности и законитости у смислу члана 115. Устава,  по оцјени Суда, према 

одредбама  члана 109. ст. 1. и 2. Устава, постоји обавеза њиховог објављивања у 

одговарајућем службеном гласилу прије ступања на снагу. Наиме, чланом 109. Устава 

је утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог 

дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено 

да раније ступе на снагу (став 1), те да се прије ступања на снагу закони, други прописи 

и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу (став 2). 

 

Из наведеног, дакле, произлази да су Меморандум и Смјернице морали бити 

објављени како би се се учинили доступним, да би тек протеком прописаног времена 

ступили на снагу, односно постали дио правног поретка. Имајући у виду да 

Меморандум и Смјернице нису могли постати дио правног поретка због чињенице 

необјављивања, које је саставни дио материјализације правног акта, као елемента 

његове форме, Суд је оцијенио да исти нису у сагласности са Уставом.  

 

У вези са наведеним утврђењем Суд је имао у виду да је примарна улога Суда 

заштита уставности и законитости, односно заштита виталних вриједности на којима 

почива уставни систем у цјелини, те да се необјављивањем општих аката на прописан 

начин нарушава интегритет уставноправног система Републике Српске. Суд је, дакле, 

заузео став да треба интервенисати у случајевима када се поставља питање уставности 

општег акта који није објављен, а примјењује се и производи правне посљедице. Стога 

је, у конкретном случају, Суд утврдио да предметни меморандум и смјернице, који 

нису објављени, у цијелости нису у сагласности са чланом 109. Устава.   

Приједлог даваоца иницијативе да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави 

примјену оспорених аката ‒ Суд није разматрао, с обзиром на овлашћења Уставног 

суда прописана чланом 58. став 1. Закона о Уставном суду Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), јер се захтијева обустава од 

извршења општих а не појединачног акта или радњи, који су предузети на основу аката 

чија се уставност и законитост оцјењује.  

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и 

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

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

доношења рјешења о покретању поступка.  

 

На основу изложеног одлучено је као у  изреци  ове одлуке. 

 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман 

и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др 

Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана 

Савић. 

 

Број: У-79/18                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК  

20. децембар 2018. године                                                                   УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                                Мр Џерард Селман 
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С обзиром на чињеницу да су оспоравани акти по својој правној природи 

општи акти за које постоји уставна обавеза њиховог објављивања у одговарајућем 

службеном гласилу, а да исти нису објављени, дошло је до повреде наведене уставне 

гаранције.  
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Издвојено мишљење судије проф. др Душка Медића у предмету Уставног суда 

Републике Српске број: У-79/18 

 

Ово мишљење дајем на основу одредбе члана 14. ст. 2. Закона о Уставном суду 

Републике Српске (Службени гласник Р С бр. 104/11 и 92/12) и члана 31. ст. 5. и 6. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске (Службени гласник РС бр. 114/12 

и29/13). 

 

Подносилац иницијативе др Милан Благојевић дао је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Меморандума о сарадњи закљученог 5. 9. 2018. године између Основног суда у Бањој 

Луци и Окружног суда у Бањој Луци и Смјерница Основног суда у Бањој Луци за 

поступање у парничном поступку донесених у септембру 2018. године. У иницијативи 

је предложио да се утврди да ови акти нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске, Законом о парничном поступку и Законом о судовима Републике Српске. 

Уставни суд Републике Српске (Суд) већином гласова је утврдио да оспорени акти 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске. 

 

Противим се овом ставу Суда са слиједећим образложењем. 

Да би општи правни акт ступио на снагу потребно је да буде званично објављен, 

а потом и да протекне одређени период од момента објављивања до његовог ступања на 

на снагу (вацатио легис) у коме ће сви адресати на које се односи имати могућност да 

се упознају са његовом садржином. Устав Републике Српске (Устав) ово изричито 

тражи да би акт постао дио нашег правног система (члан 109.). Објављивање не 

представља фазу доношења, али то је чин који одређеном акту омогућава правни 

живот. Према томе, објављивање је неопходан услов да један општи акт који је донесен 

у прописаном поступку од стране надлежног органа може да ступи на снагу и да почне 

његова примјена. Ово захтијева принцип правне сигурности. Општи акт може да буде 

предмет контроле у уставносудском поступку само ако испуњава наведене услове. Ако 

овај акт није објављен, он није правно перфектан без обзира на чињеницу да ли је 

примјењиван или није. Чин примјене му не може дати правни живот, јер примјена није 

утврђена као услов његовог важења односно ступања на снагу. Примјена не може 

довести до оснажења акта и не може дати правну снагу нечему што не постоји. 

Необјављени акти који се примјењују производе одређене посљедице у пракси, али те 

посљедице нису правне посљедице и за њихово отклањање није надлежан овај Суд. 

Такав акт не постоји у правном систему као важећи и не може бити ни предмет 

уставносудске контроле. Другачије поступање суда значи да суд прихвата 

непоштовање уставних одредби о објављивању и ступању на снагу. Рјешавање спорова 

који настају у примјени оваквих аката спада у надлежност других државних органа, а 

превасходно редовних судова. Свако ко је оштећен њиховом примјеном може 

затражити заштиту својих права пред надлежним органима.  
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Имајући у виду да Меморандум о сарадњи закључен 5. 9. 2018. године између 

Основног суда у Бањој Луци и Окружног суда у Бањој Луци и Смјернице Основног 

суда у Бањој Луци за поступање у парничном поступку донесене у септембру 2018. 

године нису објављени, они нису ни ступили на правну снагу и нису подложни оцјени 

уставности и законитости. Суд је, упркос томе, донио одлуку да се утврђује да ови 

општи акти нису у сагласности са Уставом. Оваквим ставом Суда ови оспорени акти су 

фактички добили ранг важећих правних прописа који „престају да важе“ даном 

објављивања ове одлуке, иако ту важност никада нису стекли. 

 

Због свега наведеног сматрам да Суд не може да оцјењује уставност и 

законитост општих аката који нису ступили на правну снагу на начин утврђен Уставом 

и да је требао да донесе рјешење да се не прихвата иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање њихове уставности и законитости. 

                                                                                        

   

                                                                                                                    Судија 

                                                                                                        Проф. др Душко Медић 
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ОДЛУКЕ ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПКЕ 
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Одлука 

Број: УВ-1/18 oд 25. априла 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 38/18 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 60. став 2. Закона о Уставном суду 

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

за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

25. априла 2018. године,  д о н и ј е л о  ј е  

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 Утврђује се да Законом о средњем образовању и васпитању, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 22. фебруара 2018. 

године, није повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.     

  

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 28. марта 2018. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-102/18 од 28. марта 2018. године којим се, 

сагласно захтјеву Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде 

виталног националног интереса бошњачког народа у Закону о средњем образовању и 

васпитању, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници 

одржаној 22. фебруара 2018. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, 

Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа број: 03.2-5-4/18 од 5. марта 2018. године, Образложење ове одлуке број: 03.2-5-

4/18-2 од 14. марта 2018. године, те Амандмани са образложењем под бројем: 03.2-5-

4/18-1 од 13. марта 2018. 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 Двадесет трећој сједници, одржаној 22. фебруара 2018. године, 

изгласала Закон о средњем образовању и васпитању број: 02/1-021-137/18, те је, 

сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на 

разматрање Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је 

поменутим актом одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа, јер сматра да је овим законом повријеђен витални 

национални интерес бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике 

Српске није постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни 

Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено 

Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса да одлучи да 

ли је Законом о средњем образовању и васпитању повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа.   

 

 Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је на сједници одржаној 4. априла 

2018. године донијело рјешење број УВ-1/18 којим је утврђено да је прихватљив захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање 

повреде виталног националног интереса бошњачког народа у члану 9. став 1, члану 13. 

став 2. и члану 127. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању, број: 02/1-021-
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137/18, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 

22. фебруара 2018. године.     

 

 Вијеће је, наиме, утврдило да су испуњене процесне претпоставке за 

прихватљивост захтјева, цијенећи чињенице да је обавјештење о покретању поступка за 

заштиту виталног националног интереса овом вијећу доставила предсједавајућа Вијећа 

народа Републике Српске, да је за одлуку о покретању поступка заштите виталног 

националног интереса гласало свих седам присутних чланова Клуба делегата 

бошњачког народа у Вијећу народа, да се о наведеном захтјеву бошњачког народа 

гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, те да није постигнута 

сагласност свих клубова у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије 

Народне скупштине и Вијећа народа.  

 

Сагласно члану 50. став 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 114/12 и 29/13), Вијеће је 4. априла 

2018. године Клубу делегата српског народа и Клубу делегата хрватског народа у 

Вијећу народа Републике Српске, као и Народној скупштини Републике Српске 

доставило на одговор поменуто рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа.  

 

 Клуб делегата српског народа и Клуб делегата хрватског народа у Вијећу народа 

Републике Српске нису дали одговор на рјешење о прихватљивости захтјева.       

  

 У одговору који је на рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа доставила Народна скупштина Републике Српске, поред осталог, 

наведено је: да предметни захтјев ни са формалног, ни са материјално-правног аспекта 

није утемељен на Уставу Републике Српске; да су непримјерени и политички 

мотивисани амандмани на Закон унапријед искључули могућност усаглашавања текста 

овог закона пред Заједничком комисијом Вијећа народа и Народне скупштине 

Републике Српске; да конкретан захтјев Клуба делегата бошњачког народа представља 

злоупотребу института заштите виталног националног интереса јер се односи на оцјену 

уставности оспорних одредби Закона, те се, уз позивање на образложење Одлуке овог 

суда у предмету УВ – 2/11, закључује да се оваквим поступањем Клуба делегата 

бошњачког народа намеће пракса да законодавац пред Вијећем за заштиту виталног 

интереса Уставног суда брани уставност својих аката. Поред тога, законодавац истиче 

да је уставни основ за оспорено прописивање 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 утврђено да 

Народна скупштина Републике Српске, између осталог, доноси законе. Надаље се 

наводи да из образложења захтјева, као и из образложења поднесених амандмана, 

произлази намјера мијењања и допуњавања оспореног закона путем Вијећа за заштиту 

виталног интереса Уставног суда, а мимо редовне скупштинске процедуре. Такође, 

законодавац сматра: да Вијеће народа Републике Српске излази из уставног оквира 

којим му је дефинисан дјелокруг, будући да тражи преиспитивање позитивног 

законодавства у смислу његове усклађености са Уставом Републике Српске; да се 

Закон о средњем образовању и васпитању односи на све адресате у истим ситуацијама; 

да је анационалан; да никога не доводи у дискриминишући положај. На основу 

наведеног, у одговору се закључује да захтјев Клуба делегата бошњачког народа није 

утемељен на Уставу Републике Српске, односно да оспореним законом није повријеђен 
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витални национални интерес ниједног конститутивног народа, због чега се предлаже да 

Вијеће одбије захтјев као неоснован.   

     

 Законом о средњем образовању и васпитању уређује се дјелатност средњег 

образовања и васпитања као дио јединственог система образовања Републике Српске (у 

даљем тексту: Република), оснивање и престанак рада средње школе (у даљем тексту: 

школа), статус ученика, наставника, стручних сарадника и осталих радника, 

руковођење и управљање школом, вредновање квалитета образовно-васпитног рада, 

развијање наставних планова и програма, финансирање и надзор над радом школа, 

признавање свједочанстава, те евиденције и јавне исправе, стицање квалификација, 

ванредно образовање и друга питања у вези са средњим образовањем (члан 1). Средње 

образовање је дјелатност од општег друштвеног интереса, које обухвата различите 

врсте и облике образовања којим се након завршене основне школе стичу различите 

компетенције потребне за рад у струци и за даље образовање појединца, обављају га 

школе као јавне и приватне установе, а доступно је свима под једнаким условима, у 

складу са овим законом и способностима појединца, те није обавезно (члан 2). 

           

Оспореним одредбама Закона о средњем образовању и васпитању прописано је: 

да се настава у средњем образовању и васпитању изводи се на службеним језицима 

конститутивних народа, уз кориштење оба писма ћирилице и латинице (члан 9. став 1), 

да структура чланова Савјета (Савјет за развој предшколског, основног и средњег 

образовања и васпитања), по правилу, одражава национални састав конститутивних 

народа и осталих (члан 13. став 2), те да састав школског одбора, по правилу, треба 

одражавати националну структуру ученика, њихових родитеља, радника школе и 

јединице локалне самоуправе (члан 127. став 3).  

 

 У поступку оцјењивања да ли је оспореним Законом о средњем образовању и 

васпитању дошло до повреде виталног националног интереса бошњачког народа Вијеће 

је имало у виду: да је тач. 5. и 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 

је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, остваривање и заштиту људских права и слобода и образовање; да је чланом 7. 

став 1. Устава утврђено да су службени језици Републике Српске језик српског народа, 

језик бошњачког народа и језик хрватског народа, а службена писма су ћирилица и 

латиница; да је чланом 34. став 1. Устава утврђено да се грађанину гарантује слобода 

изражавања националне припадности и културе и право употребе свог језика и писма, 

док према члану 38. став 1. и 3. Устава свако има право на школовање под једнаким 

условима, те је свакоме под једнаким условима доступно средњошколско и 

високошколско образовање.  

 

 Поред тога, Вијеће је имало у виду да је заштита виталних националних 

интереса конститутивних народа утврђена чланом 70. Устава, који је допуњен 

Амандманом LXXVII на Устав Републике Српске, као принцип заштите одређеног 

круга колективних права, као што су остваривање права конститутивних народа да 

буду адекватно заступљени у законодавним, извршним и правосудним органима 

власти, идентитет једног конститутивног народа, уставни амандмани, организација 

органа јавне власти, једнака права у процесу доношења одлука, образовање, 

вјероисповијест, језик, његовање културе, традиције и културно насљеђе, територијална 

организација, систем јавног информисања и друга питања која би се третирала као 

питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова 

делегата конститутивних народа у Вијећу народа. Такође, Вијеће је имало у виду и члан 
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5. став 1. алинеја 2. Устава, према којим се уставно уређење Републике темељи на 

обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних националних 

интереса конститутивних народа и владавини права.  

 

 Разматрајући овај захтјев Вијеће је, прије свега, констатовало да је у 

Образложењу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа наведено да Клуб делегата бошњачког народа сматра да садржај 

одредаба члана 9. став 1, члана 13. став 2. и члана 127. став 3. Закона о средњем 

образовању и васпитању представља повреду виталног националног интереса 

бошњачког народа у смислу члана 1. став 4, члана 5. став 1, чл. 7, 34. став 1, те члана 

38. став 1. Устава, као и тач. 5. и 12 Амандмана XXXII на Устав којим је замијењен 

члан 68. Устава и члана 70. Устава Републике Српске, који је допуњен Амандманом 

LXXVII, ал. 2. и 6, те да су њима повријеђена људска права и основне слободе 

прописане Уставом. Наиме, како се истиче у овом образложењу, чланом 9. став 1. 

Закона о средњем образовању и васпитању је прописано да се настава у средњем 

образовању и васпитању изводи на службеним језицима конститутивних народа, уз 

коришћење оба писма ћирилице и латинице, што је неприхватљиво за бошњачки народ, 

јер се на овај начин крше права Бошњака, као конститутивног народа када је у питању 

назив језика којим се користи бошњачки народ, тј. босански језик, да буду 

једнакоправни и једнако третирани у образовном систему, те промовисању културе, 

традиције и културног насљеђа, односно да овакво законско рјешење не одражава 

идентитет бошњачког народа, па га треба допунити сагласно члану 7. Устава Републике 

Српске. У образложењу се, даље, указује на ставове Канцеларије високог представника 

за Босну и Херцеговину, Мисије Организације за европску безбједност и сарадњу у 

Босни и Херцеговини, Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, као и праксу 

Основног суда у Сребреници у вези са правом конститутивних народа на именовање 

језика којим говоре. Такође, указује се на Одлуку Уставног суда Босне и Херцеговине 

број У-7/15 од 26. маја 2016. године, којом је утврђено да је прва реченица члана 7. став 

1.  Устава Републике Српске у дијелу који гласи: "језик бошњачког народа" у складу са 

Уставом Босне и Херцеговине, те 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 назову именом којим желе, 

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 економским, социјалним и културним правима 

(1966), Конвенцију о правима дјетета (УН 1989), Конвенцију против дискриминације у 

образовању (УНЕСКО 1960), Европску конвенцију за заштиту људских права и 

основних слобода (1950) и Ревидирану европску социјалну повељу. Поред тога, овај 

клуб наводи да се повреда виталног националног интереса бошњачког народа састоји и 

у томе што одредбама члана 13. став 2. и члана 127. став 3. није прецизирана и 

осигурана обавезна заступљеност конститутивних народа и осталих, у структури 

чланова Савјета за развој предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, 

као и школских одбора, због чега је ове одредбе Закона требало измијенити и допунити.    

  

 Полазећи од наведених одредби Устава и Закона о средњем образовању и 

васпитању, те узимајући у обзир одговор Народне скупштина Републике Српске на 

рјешење о прихватљивости захтјева Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске, Вијеће је оцијенило да нормирањем као у оспореном закону није 

повријеђен витални национални интерес бошњачког народа. 
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 Приликом ове оцјене Вијеће је, прије свега, утврдило 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. Устава, који је допуњен Амандманом LXXVII на Устав 

Републике Српске. Вијеће је, такође, утврдило да наводи о повреди виталног интереса 

бошњачког народа у члану 9. став 1, члану 13. став 2. и члану 127. став 3. Закона, 

суштински, одражавају бојазан подносиоца захтјева у погледу будуће примјене Закона 

о средњем образовању и васпитању, која би могла да доведе до угрожавања права 

припадника 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 колективна права 

бошњачког народа већ се истиче потреба допуне законског текста у смислу 

прецизирања назива језика којим се служи бошњачки народ (члан 9. став 1), 

заступљености конститутивних народа и Осталих у Савјету за развој предшколског, 

основног и средњег образовања и васпитања и школским одборима (члан 13. став 2. и 

члан 127. став 3). 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 садржи национални предзнак, већ се, независно 

од њихове националне припадности, подједнако односи на сва лица која која могу бити 

именована за члана Савјета, односно школског одбора, због чега се предметне одредбе 

једнако односе на права Бошњака као и на права било којег другог народа. Поред 

наведеног, Вијеће је утврдило да се у конкретном случају 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 институције: министарства у Влади Републике Српске, 

општински органи власти и окружни и општински судови у Републици Српској. Према 

становишту Вијећа, предметно законско прописивање не чини упитним могућност 

грађана да под једнаким условима остваре, односно уживају права зајемчена Уставом 

Републике Српске, те, стога, њиме нису створене претпоставке за дискриминацију 

припадника ниједног конститутивног народа, нити осталих грађана. Вијеће је 

оцијенило да чињеница што Закон не садржи рјешење у смислу захтјева Клуба делегата 

бошњачког народа не може бити предмет поступка заштите виталног националног 

интереса, нити може довести до повреде виталног националног интереса ниједног 

конститутивног народа, па тиме ни  бошњачког народа. Вијеће може оцјењивати само 

постојеће одредбе Закона, у форми и садржини у којој су прописане, а могућа друга 

законска рјешења, као и њихова будућа примјена се, са аспекта заштите виталног 

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 уређивању 

начина и поступка остваривања права на употребу језика и писма зајемчених Уставом.   

         

 Поред тога, позивање подносиоца захтјева на Оквирни 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, с обзиром на то да захтјев за заштиту виталног 

националног интереса Вијеће може оцјењивати само у односу на одредбе Устава 

Републике Српске којима су дефинисани витални национални интереси 

конститутивних народа, као и поступак пред Вијећем за његову заштиту. 
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 Сагласно наведеном, Вијеће је оцијенило да садржај оспорених норми Закона о 

средњем образовању и васпитању не представља повреду виталног националног 

интереса ниједног конститутивног народа, у конкретном случају бошњачког 

конститутивног народа.   

 

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци ове одлуке.  

 

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајућа Вијећа Ирена Мојовић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: 

Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Марко Рајчевић и 

академик проф. др Снежана Савић. 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 

Број: УВ-1/18                                                     Вијећа за заштиту виталног интереса 

25. април 2018. године                                Уставног суда Републике Српске   

              

                                                                                                         Ирена Мојовић 

                                                                                          

 

 

 

 
  

 

С обзиром на то да се предметним захтјевом не указује на конкретно 

законско прописивање које вријеђа колективна права бошњачког народа, већ се 

истиче потреба допуне законског текста у смислу прецизирања назива језика којим 

се служи бошњачки народ и заступљеност конститутивних народа и Осталих у 

Савјету за развој предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и 

школским одборима, Вијеће је утврдило да предметним законом није повријеђен 

витални национални интерес бошњачког народа. 
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Рјешење 

Број: УВ-2/18 oд 13. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 87/18 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), Вијеће 

за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

13. септембра 2018. године,  д о н и ј е л о  ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

      

 Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закону о заштити жртава ратне тортуре, који је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2018. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 31. јула 2018. 

године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса (у 

даљем тексту: Вијеће) акт број 03.1/I-277/18 од 31. јула 2018. године којим се, на основу 

захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног 

националног интереса бошњачког народа у Закону о заштити жртава ратне тортуре, 

који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 

2018. године. Уз наведени акт достављен је предметни закон, затим Одлука о 

покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број 

03.2-5-16/18 од 29. јуна 2018. године, као и Амандмани са образложењем под бројем 

03.2-5-16/18-1 од 4. јула 2018. 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 Двадесет петој редовној сједници одржаној 21. јуна 2018. године 

изгласала Закон о заштити жртава ратне тортуре број 02/1-021-675/18, те је, сагласно 

Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, овај закон достављен на разматрање 

Вијећу народа Републике Српске. Клуб делегата бошњачког народа је поменутим актом 

одлучио да покрене процедуру заштите виталног националног интереса бошњачког 

народа, јер како се наводи у акту предсједавајуће, сматра да је овим законом угрожен 

витални национални интерес овог народа. С обзиром на то да Вијеће народа није 

постигло сагласност свих клубова поводом предметног закона, као ни Заједничка 

комисија Народне скупштине и Вијећа народа, питање је прослијеђено Уставном суду – 

Вијећу за заштиту виталног интереса, да одлучи да ли је оспореним Законом о заштити 

жртава ратне тортуре повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

 Поред наведеног, у прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа од 31. јула 2018. 

године Суду је достављен извод из стенограма са Двадесет пете редовне сједнице 

Народне скупштине Републике Српске одржане 19, 20. и 21. јуна 2018. године (у дијелу 

који се односи на тачку дневног реда о усвајању оспореног закона), извод из 

стенограма са Деветнаесте сједнице Вијећа народа Републике Српске, одржане 24. јула 

2018. године (дио који се односи на покретање поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа у погледу предметног закона), као и извод из стенограма са 
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Седамнаесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и 

Вијећа народа Републике Српске, одржане 30. јула 2018. године (у дијелу који се 

односи на усаглашавање ставова поводом Закона о заштити жртава ратне тортуре). 

 

На основу поменутог акта предсједавајуће Вијећа народа и приложене 

документације, Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске 

утврдило је да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 

дана 29. јуна 2018. године, под бројем 03.2-5-16/18, гласовима свих шест присутних 

делегата донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закону о заштити жртава ратне тортуре број 02/1-021-675/18, који 

је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2018. 

године, те да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког 

народа гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, али није 

постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Народне 

скупштине и Вијећа народа на сједници одржаној 30. јула 2018. године такође није 

постигла сагласност поводом овог питања, па је предметни закон прослијеђен 

Уставном суду – Вијећу за заштуту виталног интереса, да одлучи да ли је у конкретном 

случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

 

Поред тога, у наведеном акту предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске 

наводи се да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске 

покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса сматрајући да се 

Законом о заштити жртава ратне тортуре угрожавају витални национални интереси 

овог народа. Увидом у Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног 

интереса бошњачког народа број 03.2-5-16/18 од 29. јуна 2018. године Вијеће је 

утврдило да је у ставу I ове одлуке наведено: "Покреће се поступак заштите виталог 

националног интереса бошњачког народа на Закон о заштити жртава ратне тортуре број 

02/1-021-675/18, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на 25. 

редовној сједници одржаној 21. јуна 2018. године."  

 

Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је имало у виду одредбе члана 48. 

ст. 1. и 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 114/12, 29/13 и 90/14), према којем ће Вијеће одлучити о 

прихватљивости у року од седам дана од дана пријема уредног захтјева, ако су 

испуњене претпоставке за одлучивање о постојању виталног националног интереса 

конститутивног народа утврђене у Амандману LXXXII на Устав Републике Српске. 

Овом одредбом је такође прописано да је подносилац захтјева, уз захтјев за оцјену 

виталног националног интереса, обавезан Вијећу доставити:  

- доказ о проведеној процедури у смислу одредаба члана 70. Устава Републике 

Српске, 

- образложење захтјева са назнаком повреде виталних интереса из члана 70. 

Устава Републике Српске. 

 

У вези са наведеним, Вијеће је такође узело у обзир и одредбу члана 49. 

Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, којим је прописано да уколико 

подносилац захтјева не поступи по одредбама из члана 48. овог пословнка, Вијеће ће 

донијети рјешење да је захтјев неприхватљив.  

 

На основу напријед изложеног, Вијеће је утврдило да је у конкретном случају 

проведена процедура у смислу Амандмана LXXXII на Устав Републике Српске, којим 
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је допуњен члан 70. Устава. Међутим, евидентно је да предметни захтјев за заштиту 

виталног националног интереса не садржи образложење са назнаком повреде виталних 

интереса из Амандмана LXXXII на Устав, којим је допуњен члан 70. Устава Републике 

Српске, односно није конкретизовано у чему се састоји повреда виталног националног 

интереса бошњачког народа у Закону о заштити жртава ратне тортуре. Подносилац 

захтјева, дакле, није поступио сагласно норми члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о 

раду Уставног суда Републике Српске.  

 

У вези са наведеним, увидом у Амандмане на предметни Закон о заштити жртава 

ратне тортуре, које је под бројем 03.2-5-16/18-1 уложио Клуб делегата бошњачког 

народа 4. јула 2018. године, Вијеће је утврдило да ови амандмани, који се односе на 

члан 3. став 1, члан 5. став 1. и члан 16. став 3. овог закона, садрже кратка образложења 

о разлозима због којих их је овај клуб уложио. У образложењу Амандмана се наводи да 

је потребно да се адекватно дефинише вријеме рата у Босни и Херцеговини у којем су 

цивили били изложени тортури кршењем међународних споразума наведених у Анексу 

I тачке 1, 2, 10. и 11. Устава Босне и Херцеговине, затим да се спријечи дискриминација 

жртава тортуре које су имале пребивалиште на простору данашње Републике Српске на 

дан 30. априла 1991. године, те да се органи, институције, службе, као и савези и/или 

удружења на свим нивоима у  Босни и Херцеговини доведу у равноправан положај како 

би све жртве на простору цијеле Босне и Херцеговине имале исти третман и једнаке 

могућности код остваривања признавања статуса и права жртава ратне тортуре.  

 

Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да се образложење уложених 

амандмана на оспорени Закон о заштити жртава ратне тортуре, по својој садржини не 

може сматрати образложењем са назнаком повреде виталног националног интереса 

конститутивног народа у смислу Амандмана LXXXII на Устав Републике Српске, 

којим је допуњен члан 70. Устава, које је подносилац захтјева обавезан доставити уз 

захтјев, а што је према одредби члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног 

суда Републике Српске, процесна претпоставка за одлучивање о прихватљивости 

захтјева за заштиту виталног националног интереса.  

 

Дакле, како из наведеног произлази, Клуб делегата бошњачког народа није 

поступио у складу са цитираном нормом члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске, односно није навео, нити образложио који је од 

виталних националних интереса дефинсаних Амандманом LXXXII на Устав Републике 

Српске, којим је допуњен члан 70. Устава, повријеђен Законом о заштити жртава ратне 

тортуре, односно у чему се у конкретном случају огледа повреда виталног националног 

интереса бошњачког народа.  

 

Слиједом изложеног, Вијеће је оцијенило да није прихватљив предметни захтјев 

Клуба делегата бошњачког народа, јер нису испуњене процесне претпоставке за 

одлучивање да ли се Закон о заштити жртава ратне тортуре односи на витални 

национални интерес бошњачког народа. 

 

Ово рјешење Вијеће за заштиту виталног интереса донијело је у саставу: 

предсједавајући Вијећа проф. др Душко Медић, предсједник Суда мр Џерард Селман и 

судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић и Ирена 

Мојовић.   
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                                                                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Број: УВ-2/18                                                   Вијећа за заштиту виталног интереса 

13. септембар 2018. године                              Уставног суда Републике Српске   

              

                                                                                                 Проф. др Душко Медић 

 

 

 

 

 
  

 

С обзиром на то да подносилац захтјева није навео, нити образложио који је 

од виталних националних интереса повријеђен оспорени закон, односно у чему се у 

конкретном случају огледа повреда виталног националног интреса 

конститутивног народа, Вијеће је оцијенило да захтјев није прихватљив. 
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Рјешење 

Број: УВ-3/18 oд 24. септембра 2018. године 

"Службени гласник Републике Српске" број 90/18 

 

 

На основу Амандмана LXXXII тачка б) став 5. и 6. на Устав Републике Српске, 

члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду 

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

за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 

24. септембра 2018. године, донијело је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

 

 Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа 

Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закључцима у вези са Информацијом о Извјештају Комисије о 

догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, које је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 14. августа 2018. 

године под бројем: 02/1-021-847/18.  

                                                                                                                     

О б р а з л о ж е  њ  е 

 

 Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је 17. септембра 

2018. године Уставном суду Републике Српске ‒ Вијећу за заштиту виталног интереса 

(у даљем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-338/18, којим се, сагласно захтјеву Клуба 

делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса 

бошњачког народа у Закључцима у вези са Информацијом о Извјештају Комисије о 

догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, које је Народна 

скупштина Републике Српске изгласала 14. августа 2018. године, под бројем: 02/1-021-

847/18. Уз наведени акт достављени су предметни закључци, Одлука о покретању 

поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-28/18 

од 23. августа 2018. године, Образложење ове одлуке број: 03.2-5-28/18-1 од 29. августа 

2018. године, те Допунско образложење Одлуке, број: 03.2-5-28/18-2 од 31. августа 

2018. године. У акту предсједавајуће Вијећа народа наводи се да је Народна скупштина 

Републике Српске на Двадесет деветој посебној сједници, одржаној 14. августа 2018. 

године, изгласала оспорене Закључке. Такође, наведено је да је Клуб делегата 

бошњачког народа својим актом број: број: 03.2-5-28/18 од 23. августа 2018. године 

покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа 

сматрајући да се овим закључцима угрожавају витални национални интереси 

бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске на Двадесетој 

редовној сједници одржаној 06. септембра 2018. године 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 Осамнаестој сједници, одржаној 11. септембра 2018. године, није усагласила текст 

оспорених закључака ‒ предлажу да Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног 

суда Републике Српске одлучи да ли је овим актом повријеђен витални национални 

интерес бошњачког народа. 
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У прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, поред 

наведеног, достављени су: Извјештај о раду и резултатима Комисије о догађајима у и 

око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, Извјештај Комисије о догађајима у и 

око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, јуни 2004. године, Извјештај Комисије 

о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, октобар 2004. године и 

Извјештај Радне групе за спровођење закључака из коначног Извјештаја Комисије за 

Сребреницу, март 2005. године, као и изводи из стенограма са: Двадесет девете посебне 

сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржане 14. августа 2018. године, 

Двадесте сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 06. септембра 2018. 

године, и Осамнаесте сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике 

Српске и Вијећа народа Републике Српске, одржане 11. септембра 2018. године.                                                                    

  

На основу наведеног акта предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, као  

и приложене документације, Вијеће за заштиту виталног интереса је утврдило да је за 

покретање поступка за заштиту виталног националног интереса бошњачког народа у 

оспореним закључцима гласало једногласно осам делегата Клуба Бошњака у Вијећу 

народа Републике Српске, да се гласало по процедури за заштиту виталног интереса, 

али да поводом овог питања није постигнута сагласност свих клубова конститутивних 

народа у Вијећу народа, као ни сагласност Заједничке комисије Народне скупштине 

Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске.  

 

Поред наведеног, Вијеће је утврдило да је у образложењу Одлуке о покретању 

заштите виталног националног интереса бошњачког народа, између осталог, наведено 

да Клуб делегата бошњачког народа сматра да је Народна скупштина оспореним 

закључцима повриједила витални национални интерес у смислу члана 70. став 6. 

алинеја 2. Устава Републике Српске, односно витални национални интерес бошњачког 

народа у смислу његовог идентитета као конститутивног народа. Оспореним 

закључцима, како се наводи у образложењу, Народна скупштина Републике Српске 

негира пресуде Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше 

Југославије и Међународног суда правде, којим су обухваћена и осуђена за кривично 

дјело геноцида одређена лица политичког, војног и полицијскг статуса. У образложењу 

се посебно указује на закључке под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5. и 8, те истиче да ови 

закључци доводе до правне несигурности у друштву и не доприносе јачању међусобног 

повјерења и помирења, дакле представљају покушај прекрајања историје и пријетњу 

процесу постизања правде за све жртве протеклих догађаја, без обзира на етничку 

припадност.   

 

 Закључке у вези са Информацијом о Извјештају Комисије о догађајима у и око 

Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године Народна скупштина Републике Српске 

изгласала је на сједници одржаној 14. августа 2018. године под бројем: 02/1-021-847/18, 

на основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, те члана 182, члана 187. 

став 1. и 2. и члана 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 34/17). Овим закључцима Народна 

скупштина Републике Српске изражава своје опредјељење да се кроз истраживање 

истине о догађајима у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године јача 

међусобно повјерење у БиХ и региону и елиминишу манипулације о овим догађајима, 

те да се резултати презентирају релевантним домаћим и међународним институцијама 

и јавности, како би се спријечило даље манипулисање са судбином истинских жртава и 

њихових породица (тачка 1), сматра да је Извјештај Комисије о догађајима у и око 

Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године сачињен под притиском Високог 
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представника за БиХ и међународне заједнице, да је Комисије о догађајима у и око 

Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године радила под снажним притиском Високог 

представника за БиХ са унапријед задатим и одређеним резултатима које је морала 

постићи, те констатује да Комисија о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 

1995. године у свом раду није била независна (тачка 2), да одбацује Извјештај Комисије 

о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, који није у складу са 

опредјељењем институција Републике Српске о објективном и истинитом тумачењу 

наведених догађаја и јачању међусобног повјерења у БиХ и региону (тачка 3), да 

констатује да је Комисије о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. 

године била спријечена да се бави страдањем и српског народа у ширем подручју 

Сребренице и да је у својим препорукама навела да је укупна слика о догађајима у и 

око Сребренице могућа само након сагледавања њиховог укупног историјског 

контекста (тачка 4), да сматра да се Извјештајем Комисије о догађајима у и око 

Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године манипулише истином и покушава мијењати 

карактер рата у БиХ, а све у функцији слабљења Републике Српске (тачка 5), да тражи 

од Владе Републике Српске да повуче наведени Извјештај Комисије о догађајима у и 

око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године и стави исти ван снаге (тачка 6), да 

сматра да су извјештаји са прилозима Радне групе Владе Републике Српске за 

спровођење закључака из коначног Извјештаја Комисије о догађајима у и око 

Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, од 30. марта и 30. септембра 2005. године 

сачињени ван оквира Одлуке Дома за људска права за БиХ, под непримјереним и 

тенденциозним притиском неких међународних представника у БиХ, те да су као такви 

несврсисходни и непотребни и тражи од Владе Републике Српске да их стави ван снаге 

(тачка 7), да сматра да је у циљу цјеловитог и истинитог сагледавања догађаја у 

Сребреници и сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године, а због јачања 

повјерења и толеранције међу народима у БиХ, коначног помирења и суживота 

садашњих и будућих генерација, неопходно формирање независне међународне 

комисије која би на објективан и непристрастан начин утврдила страдања свих народа 

на подручју сребреничке регије у периоду од 1992. до 1995. године. У том смислу, 

комисија ће све дијелове Извјештаја Комисије о догађајима у и око Сребренице од 10. 

до 19. јула 1995. године, а који су у међувремену неспорно доказани и документовани 

као тачни, укључити у садржај свог извјештаја (тачка 8), да сматра да Влада Републике 

Српске треба да формира независну међународну комисију која би на објективан и 

непристрастан начин утврдила страдања Срба у Сарајеву с обзиром на чињеницу да 

Влада ФБиХ није испунила налог Дома за људска права за БиХ и није формирала 

комисију која је требала испитати и сачинити извјештај о страдању Срба у Сарајеву у 

периоду од 1991. до 1995. године (тачка 9), да сматра да рок за рад обје новоформиране 

независне међународне комисије не треба бити дужи од једне године (тачка 10), те да 

ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Српске" (тачка 11).                         

 

 Вијеће за заштиту виталног интереса овог Суда је, прије свега, размотрило 

правну природу предметних закључка Народне скупштине Републике Српске, будући 

да ова чињеница, по оцјени Вијећа, представља претходно питање од којег зависи 

постојање процесних претпоставки за заснивање надлежности Уставног суда, па тиме и 

Вијећа за заштиту виталног интереса.  

 

 Чланом 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 31/11 и 34/17) прописано је да се 

закључком утврђује политика извршавања закона, других прописа и општих аката које 
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доноси Народна скупштина, дају смјернице за спровођење те политике и утврђују 

обавезе Владе, министарстава и посебних организација у спровођењу те политике, 

припремању закона и других аката, да се исти достављају органима и организацијама 

на које се односе, те да Народна скупштина може одлучити да се закључци којима се 

утврђују ставови и гледишта о значајним питањима објаве и у "Службеном гласнику 

Републике Српске".   

 

 Вијеће је оцијенило да из садржине оспорених закључака, као и питања која се 

њима третирају произлази да ови закључци не садрже норме општег карактера, већ је 

ријеч о акту којим се изражава политички став Народне скупштине у погледу одређеног 

питања политичке природе, односно у вези са Информацијом о Извјештају Комисије о 

догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године.   

     

 Имајући у виду одредбе чланова 115. и 116. став 2. Устава Републике Српске, те 

Амандмана LXXXVIII тачка 1. и 2. на Устав, којим су прописане надлежности 

Уставног суда Републике Српске и Вијећа за заштиту виталног интереса овог Суда, те 

чињеницу да оспорени закључци немају карактер општег акта, Вијеће је утврдило да 

није надлежно да разматра предметни акт. 

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.  

 

Ово рјешење донијело је Вијеће за заштиту виталног интереса у саставу: 

предсједавајући Вијећа Миленко Араповић, предсједник Суда мр Џерард Селман и 

судије: Амор Букић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић и Ирена 

Мојовић. 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Број: УВ-3/18                                                   Вијећа за заштиту виталног интереса 

24. септембар 2018. године                              Уставног суда Републике Српске   

 

                                                                                                  Миленко Араповић                          

 

 

 

 

 

Будући да оспорени акт не садржи опште норме које немају обавезујући 

карактер, тако да по својој правној природи не представљају правни већ политички 

акт којим се изражавају политички ставови Народне скупштине, Вијеће је 

утврдило да није у његовој надлежности да оцјењује сагласност оспореног акта са 

одредбама Устава којима се штите витални национални интереси 

конститутивних народа у Републици Српској. 
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ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР 
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

                                                                                                          Број одлуке           страна 

-ЗАКОНИ                 

 

- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16). У-40/17 

- Закон о комуналним дјелатностима („Службени 

 гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17).                          У-74/17 

                                                                                                              
- Закон о стварним правима ("Службени гласник 

 Републике Српске" бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15).             У-3/17 

 

- Закон о прекршајима Републике Српске („Службени  

 гласник Републике Српске“ број 63/14).                                          У-4/17 

 

 

- Закон о парничном поступку ("Службени гласник 

 Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13). У-16/17 

 

 

- Закон о порезу на непокретности („Службени  

гласник Републике Српске“ број 91/15).                                            У-15/17 

 

 

- Закон о премјеру и катастру Републике Српске 

 ("Службени гласник Републике Српске"  

бр. 6/12 и 110/16.                                                                                       У-6/17 

  

- Закон о прекршајима Републике Српске  

("Службени гласник Републике Српске" 

 бр. 63/14, 110/16 и 100/17).                                                                    У-28/17 

 

 

- Закон о високом образовању Републике Српске 

 (Службени гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11,  

84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).                                                                    У-19/17 

 

 

- Закон о измјени и допуни Закона о платама 

 запослених у институцијама правосуђа 

 Републике Српске („Службени гласник Републике 

 Српске“ број 116/16).                                                                                У-40/17 
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- Закон о платама и накнадама судија и 

 тужилаца у Републици Српској („Службени 

 гласник Републике Српске“ број 66/14).                                                У-40/17 

 

 

- Закон о основном васпитању и образовању 

 („Службени гласник Републике Српске" 

 бр. 44/17 и 31/18).                                                                                 У- 53/17 

 

 

- Закон о полицији и унутрашњим пословима 

 ("Службени гласник Републике Српске" бр.  57/16 и 110/16).   У- 106/17 

 

- Закон о републичкој управи ("Службени гласник  

Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,  

24/12, 121/12 и 15/16).                                                                       У- 109/17 

 

 

- Закон о премјеру и катастру Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске"  

бр. 6/12, 110/16 и 62/18).                                                                  У- 109/17 

 

- Закон о дјечијој заштити ("Службени гласник 

 Републике Српске" број 114/17).                                                     У- 13/18 

 

- Закон о жељезницама Републике Српске  

 (''Службени гласник Републике Српске“ 

 бр.  19/17, 28/17 и 100/17).                                                                У- 31/18 

 

- Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени 

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

 

 

- Закон о насљеђивању ("Службени гласник Републике 

 Српске" бр. 1/09, 55/09 и 91/16).                                                        У-48/17 

 

- Закон о судовима Републике Српске (“Службени  

гласник Републике Српске” бр. 37/12 и 44/15 и 100/17).                У-43/17  

  

- Закон о платама у институцијама правосуђа  

Републике Српске (“Службени гласник  

Републике Српске” бр. 31 /14 и 106/16).                                              У-43/17 

 

- Закон о играма на срећу ("Службени гласник 

 Републике Српске" број 111/12).                                                        У-60/17 

 

- Закон основном образовању и васпитању („Службени 
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 гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 71/09, 

 104/11 и 33/14).                                                                                    У-61/17 

 

- Закон о парничном поступку (Службени гласник 

 Републике Српске бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).  У-65/17 

 

 

- Закон о измјени Закона о платама запослених 

 у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.           У-79/17   

                                                                                                                    

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању  

("Службени гласник Републике Српске"  

бр. 134/11, 82/13 и 103/15).                                                                   У-89/17  

 

 

- Закон о стечају ("Службени гласник Републике 

 Српске" број 16/16).                                                                                  У- 97/17 

 

- Закона о ветеринарству у Републици Српској 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17).                       У- 104/17 

 

 - Закон о судовима Републике Српске („Службени 

 гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17).                     У- 107/17 

 

- Закон о Уставном суду Републике Српске („Службени 

 гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12).                                 У- 110/17 

 

- Закон о нотарима („Службени гласник Републике 

 Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07,  

50/10, 78/11, 20/14 и 68/17).                                                                       У- 94/17 

 

 

- Закон о комуналним таксама („Службени гласник  

Републике Српске“ број 4/12).                                                              У-91/17 

 

 

- Закон о експропријацији („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15).                 У-56/17 

 

 

- Закон о привредним  друштвима ("Службени  

гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09,  

 100/11, 67/13 и 100/17).                                                                               У-82/17 

 

- Закон о платама запослених у органима 

 управе Републике Српске ("Службени гласник  

Републике Српске" бр. 118/07, 116/09, 1/11, 1/12 и 116/12).                   У-93/17 

 

- Закон о судским таксама ("Службени гласник  
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Републике Српске" бр. 73/08, 49/09, 67/13 и 63/14).                                 У-113/17 

 

- Закон о измјенама и допунама Закона о 

 судским таксама ("Службени гласник 

 Републике Српске" број 66/18).                                                                   У-113/17 

         

- Закон о извршном поступку („Службени гласник 

 Републике Српске“ бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07,  

29/10, 57/12, 67/13, 98/14 и 66/18).                                                                   У-95/17 

 

Кривични законик Републике Српске ("Службени гласник  

Републике Српске" број 64/17) .                                                                      У- 69/17                                            

 

- БУЏЕТ 

 

- Буџет Републике Српске за 2017. годину  

("Службени гласник Републике Српске" број 116/16).                          У-30/17 

 

 

- ОДЛУКА 

 

  

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона  

о платама запослених у Министарству унутрашњих 

 послова Републике Српске  

("Службени гласник Републике Српске" број 116/16).                           У-79/17                                          

 

 

ВИТАЛНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 

 КОНСТИТУТИВНИХ НАРОДА 

 

 

 

- Закон о средњем образовању и васпитању, који је  

Народна скупштина Републике Српске изгласала на  

сједници одржаној 22. фебруара 2018. године.                                УВ-1/18 

 

        

- Закон о заштити жртава ратне тортуре,  

 који је Народна скупштина Републике Српске 

 изгласала на сједници одржаној 21. јуна 2018. године.                 УВ-2/18 

 

 

- Закључци у вези са Информацијом о Извјештају  

 Комисије о догађајима у и око Сребренице од 

 10. до 19. јула 1995. године, које је Народна 

 скупштина Републике Српске изгласала на 

 сједници одржаној 14. августа 2018. године  

под бројем: 02/1-021-847/18.                                                                УВ-3/18 
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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

- Уредба о борачком додатку  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13 и 53/14)           У- 70/17  

 

 

- Статут Јавног предузећа шумарства 

 "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац ("Службени  

  гласник Републике Српске" број 37/17).                                          У-45/17 

 

 

 

МИНИСТАРСТВА И ДРУГИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ 

 

 

      - Правилник о спровођењу континуиране едукације 

 („Службени гласник Републике Српске“ број 59/16)                              У- 47/17                                                          

 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника и  

стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник  

Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15).                                                        У-17/17 

 

- Правилник о врсти стручне спреме наставника  

и стручних сарадника у средњим техничким  

и средњим стручним школама ("Службени гласник  

Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15).                                              У-17/17 

 

 

- Правилник о утврђивању цијене услуга смјештаја  

корисника ("Службени гласник Републике Српске" број 12/13).            У-63/17 

 

Правилника о пореском рачуну и начину плаћања  

пореза на непокретности ("Службени гласник  

Републике Српске" бр. 100/16 и 31/18).                                                      У-108/17 

 

 

-Правилник о унутрашњој организацији и  

систематизацији радних мјеста у  

Министарству унутрашњих послова  

Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године         У- 62/17 

        

 

Правилник о дисциплинској одговорности  

полицијских службеника 

 ("Службени гласник Републике Српске" бр. 45/14 и 46/15).                    У- 78/17 
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Правилник о избору нотарских помоћника 

 ("Службени гласник Републике Српске" број 101/17).                              У- 94/17 

 

- Пресуда Врховног суда Републике Српске  

број: 11 0 У 013243 15 Увп од 4. маја 2017. године.                                             У-57/17 

 

- Меморандум о сарадњи закључен 5. септембра 2018. године  

између Основног суда у Бањалуци и Окружног суда у Бањалуци                     У- 79/18 

 

Смјернице Основног суда у Бањалуци за поступање  

у парничном поступку, донесене у септембру 2018. године.                            У- 79/18 

 

 ОПШТИНА – ГРАД 

 

 

- Правилник о платама запослених у 

 Административној служби Општине Брод  

(“Службени гласник Општине Брод” бр. 11-12/12 и 12/16).               У-7/17 

 

- Правилник о раду број: 11-022-89/17 

 („Службени гласник Града Требиња“ број 7/17).                               У- 105/17 

 

 

- Правилник о измјенама и допунама Правилника о  

платама запослених у општинској управи Општине 

 Брод (“Службени гласник Општине Брод” број 14/16).               У-7/17 

 

- Одлукa о комуналном реду на подручју 

 општине Угљевик („Службени билтен  

Општине Угљевик“ бр. 8/14 и 12/16).                                                  У-20/17 

 

 

- Општи услови за испоруку топлотне енергије 

 ("Службени гласник Општине Градишка" број 1/14).  У-55/17 

 

- Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог 

 плана „Гвоздевићи“ у Бијељини („Службени 

 гласник Града Бијељина“ број 16/13).                                У-11/17 

 

 

- Одлукa о комуналној накнади Општине Градишка 

 (Службени гласник Општине Градишка” број 11 /13).   У-2/17 

    

- Одлука о ослобађању плаћања земљишта, накнаде  

 за трошкове уређења грађевинског земљишта, накнаде 

 за природне погодности (ренте) и накнаде за претварање 

 пољопривредног у грађевинско земљиште у избјегличким 

 насељима „Баре", „Липац", „Мала Буковица",  
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 „Вила", „Пољице" и „Гаврићи" („Службени гласник  

 Града Добој" број 6/16).                                                            У-26/17 

 

- Одлука о утврђивању посебне накнаде за 

 солидарност Града Требиња („Службени 

 гласник Града Требиња“ број 15/16).                                    У-25/17 

 

- Одлука о оснивању Фонда солидарности 

 Града Требиња („Службени гласник 

 Града Требиња“ број 15/16).                                                  У-25/17 

 

 

- Одлукa о прикупљању, одвожењу и депоновању 

 комуналног отпада (Службени гласник 

  Града Бијељина“ број 5/13).                                                       У-27/17 

 

 

 

- Одлукa о стављању ван снаге Правилника 

 („Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15).                У-35/17 

 

 

- Одлукa о комуналним дјелатностима 

 ("Службени гласник Града Требиње" број 6/14).                       У-37/17 

 

-Одлукa о прикупљању, одвожењу и депоновању  

комуналног отпада ("Службени гласник 

 Града Требиње" број 12/16)                                                             У-37/17 

 

                                                                                                                                

- Одлукa о измјенама и допунама Одлуке 

 о висини накнаде за трошкове уређења градског г 

рађевинског земљишта ("Службени гласник Града  

Бања Лука" број 40/16).                                                                          У-38/17 

 

- Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог  

плана за простор између улица: Булевар цара Душана,  

Омладинска, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре,  

Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса 

 (радни назив "Југ 7" 

 ("Службени гласник Града Бања Лука" број 19/16).                                        . У-38/17 

 

-Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог 

 плана за простор између улица: Српских устаника, 

 Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци 

 (радни назив "Старчевица 2") ("Службени гласник  

Града Бања Лука" број 19/16).                                                       У-38/17 
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 - Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог 

 плана за простор између Широке ријеке и Мотела 

  "Интернационал" у Бањалуци ("Службени гласник  

Града Бања Лука" број 19/16).                                                             У-38/17 

 

- Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог плана 

 "Југ 3" ("Службени гласник Града Бања Лука" број 19/16).        У-38/17 

 

 -Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог  

плана стамбеног насеља "Старчевица"  

("Службени гласник Града Бања Лука" број 39/16                      У-38/17 

 

-  Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог 

 плана за простор између: Улице цара Лазара,  

Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и  

десне обале ријеке Врбас (радни назив "Југ 4") 

("Службени гласник Града Бања Лука" број 39/16).                     У-38/17 

 

 

- Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог  

плана за простор Регионалног центра  

у Бањалуци број 07-013-507/16 ("Службени гласник  

Града Бања Лука" број 39/16).                                                      У-38/17                                                             

 

-Одлукa о доношењу измјене дијела Регулационог  

плана за простор Регионалног центра у Бањалуци 

 број 07-013-508/16 ("Службени гласник  

Града Бања Лука" број 39/16).                                                            У-38/17 

 

- Одлукa о усвајању Буџета Града Бања Лука за 2017. годину 

("Службени гласник Града Бања Лука" број 46/16                        У-38/17   

 

- Одлукa о извршењу Буџета Града Бања Лука 

 за 2017. годину ("Службени гласник Града 

 Бања Лука" број 46/16).                                                                        У-38/17 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана "Центар Града"  

у Бијељини ("Службени гласник Града Бијељина" број 5/17).         У-64/17  

 

 

- Одлука о доношењу измјене дијела  

Регулационог плана за простор дефинисан улицама: 

 Јована Дучића, Паве Радана, I крајишког 

 корпуса и Вука Караџића („Службени гласник  

Града Бања Лука” број 37/16).                                                                   У-36/17 

 

-Одлука о комуналној накнади ("Службени гласник 

 Града Бања Лука" бр. 5/13 и 39/16).                                                         У-74/17 
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-Одлукa о раду тржнице на мало (пијаце) („Службени 

 гласник Општине Осмаци“ број 1/17).                                                    У-41/17 

 

 

- Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник  

Града Бијељина" број 5/17).                                                                         У-75/17 

 

- Одлука о комуналној накнади 

 („Службени гласник Општине Бијељина" бр. 10/11, 24/11 и 9/12).   У-75/17 

 

 

- Одлука о усвајању измјене дијела  

Регулационог плана блокова ЦТ 3 и ЦТ 4 у Теслићу 

 ("Службени гласник Општине Теслић" број 2/17)                              У-83/17 

 

- Наредба о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке 

 („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 3/07, 10/7, 18/07,  

16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 и 9/18).                            У-73/17 

 

Правилник о начину и условима одвоза и одлагања отпада 

 број: 02-014-264/10 („Службени гласник  

Општине Котор Варош“ број 3/10)                                                              У-86/17   

 

АКТИ ИНСТИТУЦИЈА, УСТАНОВА, УДРУЖЕЊА И  ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

- Одлука о висини трошкова уписа у Именик адвоката  

Адвокатске коморе Републике Српске,  

број: ИО АК РС-04-01/2017 од 27. маја 2017. године.                                         У- 101/17 

 

 

- Правилник о измјени и допуни систематизације   

радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац  

број: 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године                                      У-87/17   

 

- Одлука о усвајању измјене и допуне систематизације  

радних мјеста у А.Д. "Градска чистоћа" Братунац  

број 02-020-138-5/17 од 24. марта 2017. године.                                       У-87/17 

 

-Правилник о измјенама и допунама Правилника о  

утврђивању својства осигураног лица, матичној  

евиденцији и здравственој књижици  

("Службени гласник Републике Српске" број 72/13)                               У-34/17  

 

 

- Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, 

поступку вредновања високошколских исправа и за  

потребе наставка школовања на Универзитету 
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 у Бањој Луци број: 02/04-3.1867-56/12 од 11. јула 2012. године  

и број: 02/04-3.3121-90/12 од 29. новембра 2012. године.                          У-33/17 

 

- 31. редовна ‒ годишња сједница Скупштине 

 акционара Жељезница Републике Српске а.д.  

Добој одржане 29. јуна 2016. године.                                                 У-18/17 

 

- Наставак 31. редовне ‒ годишње сједнице  

одржаног 07. децембра 2016. године.                                                У-18/17 

 

- Одлука о висини накнаде члановима Надзорног одбора.             У-18/17 

 

- Одбор за ревизију број: I-1.8782-1/16 од 29. јуна 2016. године.    У-18/17 

 

- Одлука о усвајању независног ревизорског  

 мишљења број: I-1.7786-2/16 од 29. јуна 2016. године.                     У-18/17 

 

- Одлука о усвајању Извјештаја о пословању за  

2015. годину број: I -1.5035-2/16 од 29. јуна 2016. године.                 У-18/17 

 

- Одлука о именовању радних тијела број: I-1.22258/16  

 од 07. децембра 2016. године.                                                              У-18/17 

 

- Одлука о усвајању Акционог плана активности,  

 мјера и радњи на реализацији препорука по Извјештају  

 екстерне ревизије "BAKER TILLY RE OPINION" о ревизији  

 финансијских извјештаја за период 01. јануар  

 до 31. децембар 2015. године број: I-1.15925-2/16  

 од 07. децембра 2016. год.                                                                    У-18/17 

 

- Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији  

 акционих планова у складу са препорукама из 

 Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора  

 Републике Српске о извршеној ревизији финансијских  

 извјештаја Жељезница Републике Српске а.д. Добој 

 из 2012. и 2014. године број: I-1.17226-2/16 

 од 07. децембра 2016. године                                                               У-18/17 

 

- Статут о I (првим) измјенама и допунама 

  Статут Жељезница Републике Српске а.д.  

 Добој број: I-1.14260-3/16 од 07. децембра 2016. године.                У-18/17 

 

- Правилник о условима и поступку емисије  

хартија од вриједности („Службени гласник  

Републике Српске“ бр. 60/12, 88/13, 107/16 и 111/16).                            У-31/17 

 

- Статут Савеза синдиката Републике Српске  

број: 05-782/09 од 2. јула 2009. године                                                     У-77/17  
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- Статут Савеза синдиката Републике Српске  

број: 05-655-1/18 од 11. маја 2018. године                                             У-77/17   

 

- Статут Савеза синдиката Републике Српске  

број: 05-782/09 од 2. јула 2009. године.                                                      У-77/17 

 

 

 

РАДНИ ОДНОСИ  

 

 

- Посебни колективни уговор за запослене у  

области здравства („Службени гласник  

Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16).                                                У-80/17 

 

- Правилник о раду ЈУ "Центар за предшколско 

 васпитање и образовање" Бања Лука, 

 број: 01-523-5/16 од 13. јуна 2016. године                                            У-50/17 

 

- Посебни колективни уговор  за запослене 

 у области здравства („Службени гласник  

Републике Српске“ бр. 72/16 и 111/16)                                               У- 98/17 

 

      

- Правилник о измјенама и допунама  

Правилника о унутрашњој организацији и  

пословању тужилаштава Републике Српске  

("Службени гласник Републике Српске" број 111/16)                         У-52/17  

 

- Правилник о унутрашњој организацији и  

систематизацији радних мјеста у  

Републичкој управи за инспекцијске послове 

 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/17 и 107/17).              У-100/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


