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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, представи и учини ближим дјеловање и 

уставносудска пракса овога Суда.  

Садржину Билтена број 26 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 2021. године. Овај 

Билтен, дакле, из практичних разлога не представља компи-

лацију свих одлука које је Уставни суд Републике Српске 

донио у претходној календарској години. У складу са праксом 

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

специфичности, указују на ставове и принципе којима се 

Уставни суд руководи у своме одлучивању.  

Анализирајући садржај овога Билтена, евидентно је да 

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

2021. године, како је и до сада био случај, односио на 

оцјењивање уставности и законитости општенормативних 

аката којима су регулисани односи из готово свих области 

друштвеног живота у Републици Српској, а посебно из пен-

зијског и инвалидског осигурања, борачко-инвалидске зашти-

те, радних односа, образовања, урбанистичког планирања и 

уређења простора, имовинско-правних односа, комуналних 

услуга итд. 

Одређену активност у претходној години имало је и 

Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике 

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

одлучивало о захтјевима овлашћених подносилаца о заштити 

виталних националних интереса конститутивних народа у 

Републици Српској који су дефинисани Амандманом LXXVII 

на Устав Републике Српске.  
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Публиковањем одговарајућих одлука донесених у наве-

деном календарском раздобљу, Уставни суд, поред изврша-

вања обавезе да свој рад учини доступним јавности, на овај 

начин жели да укаже и на основне проблеме нормативног 

регулисања друштвених односа са аспекта заштите уставности 

и законитости, али и да допринесе успјешној изградњи и 

унапређивању правног поретка, јачању владавине права, као и 

да потврди исправност утврђених рјешења и принципа у 

општим актима правног поретка Републике Српске.  

У Бањој Луци, јун 2022. године 



I 

ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
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Рјешење 

Број У-1/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 27. јануара 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 2. алинеја 10. Закона о радио-телевизији 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 49/06, 73/08, 42/10,89/13 и 44/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио Љ. Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 2. алинеја 10. Закона о радио-

телевизији Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16) и то у односу на 

члан 62. став 2. Устава Републике Српске. Образлажући 

наведено давалац иницијативе цитира оспорену законску 

одредбу, као и одредбе члана 1. Закона о административним 

таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 100/11, 

103/11 и 67/13), чл. 1. и 11. Закона о боравишној такси 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 78/11 и 106/15), 

члана 1. Закона о комуналним таксама ("Службени гласник 

Републике Српске" број 4/12) и члана 8. Закона о судским 

таксама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/08, 

49/09, 67/13, 63/14, 66/18 и 67/20), те  закључује да се  једино 

РТВ такса, супротно одредби члана 62. став 2. Устава,  не 
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уплаћује у буџет већ на жиро рачун Радио-телевизије 

Републике Српске, која има статус јавног предузећа. Осим 

наведеног, давалац иницијативе поставља и питање закони-

тости наплате таксе на посједовање покретне ствари односно 

радио или телевизијског пријемника, те предлаже да Суд 

утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са 

наведеном одредбом Устава.  

Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на наводе из иницијативе. 

Оспореном одредбом Закона о радио-телевизији 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

49/06, 73/08, 42/10,89/13 и 44/16) прописано је да је "РТВ такса" 

такса на посједовање радио или телевизијског пријемника у 

домаћинству и код правног лица (члан 2. алинеја 10).  

Одредбом Устава на коју указује давалац иницијативе 

али и одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности оспорене одредбе Закона о радио-телевизији 

Републике Српске утврђено је: да су средства буџета порези, 

таксе и други законом утврђени приходи (члан 62. став 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине,  систем 

јавног информисања, као и друге односе од интереса за 

Републику, у складу са Уставом (тач. 6, 14. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав Републике, којим је замијењен члан 68. 

Устава), те  да Народна скупштина доноси законе, друге про-

писе и опште акте (члан 70).  

Поред наведених одредаба Устава Суд је имао у виду  

да се Законом о радио-телевизији Републике Српске уређује 

Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске (члан 1. 

став 1), те да је овим законом, између осталог, прописано да је 

Република Српска оснивач Радио-телевизије Републике Српске 

(члан 4. став 1), да Радио-телевизија Републике Српске као 

јавни РТВ сервис Републике Српске чини дио Јавног радио-

телевизијског система Босне и Херцеговине у којем се односи 

између јавних сервиса регулишу Законом о Јавном радио-
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телевизијском систему Босне и Херцеговине (члан 9), те да 

РТРС директно примјењује одредбе Закона о Јавном радио-

телевизијском систему Босне и Херцеговине које се односе на 

РТВ таксу, на утврђивање висине РТВ таксе, начин њеног 

убирања и расподјелу прихода између јавних сервиса (члан 38. 

став 2).     

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да није 

несагласно са Уставом то што је оспореном одредбом 

дефинисан појам РТВ таксе у смислу овог закона, и то 

одређивањем да је "РТВ такса" такса на посједовање радио или 

телевизијског пријемника у домаћинству и код правног лица. 

Наиме, дефинисање појма РТВ таксе законом којим се уређује 

Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске спада,  по 

оцјени Суда, у домен вођења законодавне политике у тој 

области, што Уставни суд, сагласно члану 115. Устава, није 

надлежан да оцјењује.  

По оцјени Суда, нису основани наводи даваоца 

иницијативе да оспорено прописивање није у сагласности са 

чланом 62. став 2. Устава, с обзиром на то да оспорени члан 

Закона само дефинише значење појма "РТВ такса", док су 

питања која се тичу установљавања обавезе плаћања РТВ 

таксе, њене висине и начина њеног убирања регулисана 

Законом о Јавном радио-телевизијском систему Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине" бр. 

78/05, 35/09 и 32/10)  а Уставни суд, сагласно члану 115. 

Устава, није надлежан да оцјењује уставност одредаба закона 

које је донијела Парламентарна скупштина Босне и Херце-

говине.  

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

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

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

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

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

рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број: У-1/20                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

27. јануар 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

 
                                                                Мр  Џерард Селман     

 

 

С обзиром на то да оспорени члан закона само 

дефинише значење појма „РТВ такса“, док су питања 

која се тичу установљавања обавезе плаћања те таксе, 

њене висине и начина њеног убирања регулисана законом 

на државном нивоу, Уставни суд није прихватио 

иницијативу за оцјењивање њене уставности,  јер није 

надлежан да оцјењује уставност одредаба закона које је 

донијела Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине. 
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Рјешење 

Број У-2/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. 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 27. јануара 2021. године,  донио  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 123/18 и 84/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио Сандић из  Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности (у иницијативи 

погрешно наведено: уставности и законитости) чл. 78, 79, 80, 

81. и 82. Закона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 

123/18 и 84/19), истичући да су ове одредбе у супротности са 

чланом 15. Кривичног законика Републике Српске, чланом 73. 

став 2. Закона о прекршајима Републике Српске, те чланом 

160. став 2. Закона о облигационим односима. С обзиром на то 

да, према Кривичном законику Републике Српске, Закону о 

прекршајима Републике Српске  и Закону о облигационим 

односима, лица до 14 година старости не подлијежу кривичној, 

прекршајној и грађанској одговорности, давалац иницијативе 

сматра да ова лица не могу бити ни дисциплински одговорна, 

због чега им не може бити изречена казна, санкција или мјера, 
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а како је предвиђено оспореним законским одредбама. 

Поступајући према налогу Суда давалац иницијативе је 

прецизирао да сматра да, због несагласности са наведеним 

закоником и законима, оспорене одредбе Закона о основном 

васпитању и образовању нису у складу са чланом 108. Устава 

Републике Српске (у даљем тексту: Устав).  

Народна скупштина Републике Српске је Суду 

доставила одговор у коме су наводи из иницијативе оцијењени 

као неосновани. Законодавац сматра да давалац иницијативе на 

непотпун и произвољан начин тумачи одредбе Устава, те да о 

неуставности оспорених законских одредаба закључује на 

основу њиховог поређења са законима који регулишу сличну 

материју. У одговору се истиче да Суд, сагласно члану 115. 

Устава, није надлежан да разматра међусобну усклађеност 

закона нити да цијени представља ли законодавство најбоље 

рјешење за уређење одређене области. С обзиром на то да 

оспореним нормирањем, према становишту законодавца, нису 

повријеђене гаранције из члана 108. Устава, предлаже се да 

Суд иницијативу не прихвати. 

Оспореним чланом 78. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 

31/18, 123/18, 84/19, 35/20 и 63/20) (у даљем тексту: Закон) 

прописано је да се за повреду дужности и непоштовање 

етичког кодекса ученику може изрећи васпитно-дисциплинска 

мјера, а материјалну штету учињену намјерно или из крајње 

непажње надокнађују његови родитељи, да се за повреду 

дужности и непоштовање етичког кодекса ученику изриче 

васпитно-дисциплинска мјера: опомена одјељенског старјеши-

не, укор одјељенског старјешине, укор одјељенског вијећа, 

укор директора, укор наставничког вијећа и премјештање из 

одјељења у одјељење, да се, у изузетним случајевима за тежу 

повреду дужности ученику може изрећи васпитно-

дисциплинска мјера - премјештање из једне у другу најближу 

школу, да школа у коју је ученик премјештен мора уписати 

ученика, да се опомена или укор одјељенског старјешине, укор 
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одјељенског вијећа и премјештање из одјељења у одјељење 

изричу ученицима за лакше повреде дужности ученика, 

утврђене општим актом школе, да се укор директора, укор 

наставничког вијећа и премјештање из једне у другу најближу 

школу изричу за теже повреде дужности ученика утврђене 

овим законом.  

Оспореним чланом 79. Закона је прописано да се тежом 

повредом дужности ученика сматрају преправка података у 

свједочанству, ђачкој књижици или другој јавној исправи, 

преправка или дописивање података у школској евиденцији, 

крађа школске имовине или имовине ученика, наношење штете 

школској имовини, имовини ученика и радника школе, употреба 

или подстицање ученика на употребу дувана, алкохола или 

наркотичког средства, изазивање туче или учешће у тучи, 

изражавање националне или вјерске нетрпељивости, нео-

правдано изостајање из школе више од 25 часова у току школске 

године, недоличан однос или насиље према наставнику или 

другом раднику школе, недоличан однос или насиље ученика 

једних према другима, посједовање оружја, злоупотреба 

мобилних телефона у вријеме наставе и снимање видео-клипова 

за вријеме боравка у школи и њихова даља дистрибуција и 

изазивање опште опасности по себе и друге, да ученик може 

одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима, да је 

родитељ дужан да најкасније у року од осам дана оправда 

изостанак ученика, да се изречена васпитно-дисциплинска мјера 

може у току школске године ублажити или укинути, осим у 

случају из члана 78. став 3. овог закона. 

Оспореним чланом 80. Закона је прописано да ученик 

може одговарати само за повреду дужности која је доказана и 

која је у вријеме извршења била утврђена овим законом или 

општим актом школе, да родитељ ученика може уложити 

приговор школском одбору на изречену васпитно-

дисциплинску мјеру у року од осам дана од дана пријема 

одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере, да је одлука 

школског одбора о приговору коначна. 
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Оспореним чланом 81. Закона је прописано да директор 

именује комисију која процјењује причињену материјалну 

штету у школи у случају да је ученик одговоран за штету, да на 

приједлог комисије, директор доноси одлуку о висини штете 

коју је ученик дужан да надокнади, да родитељ ученика може 

изјавити жалбу школском одбору на одлуку директора из става 

2. овог члана, да је рјешење школског одбора коначно, да 

директор школе може ученика ослободити обавезе да 

надокнади причињену материјалну штету ако се докаже да 

ученик штету није учинио намјерно и да је није учинио из 

крајње непажње, да је директор дужан да о учињеним 

прекршајним и кривичним дјелима и дјелима која утичу на 

здравље и безбједност ученика, а која се десе у школи, 

обавијести надлежне институције, да министар, на приједлог 

Завода, доноси правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика у основној школи. 

Оспореним чланом 82. Закона је прописано да школа 

води васпитно-образовни картон ученика ради континуираног 

праћења рада и развоја ученика, да се васпитно-образовни 

картон ученика води у писаном или електронском облику (у 

школама које имају имплементиран јединствени информациони 

систем Министарства [еДневник]), да министар доноси 

правилник о садржају и начину вођења васпитно-образовног 

картона ученика, да је током основног васпитања и образовања 

школа дужна да прати интересовање и склоности ученика, 

односно спроводи професионалну оријентацију ученика, да 

школа, у сарадњи са Заводом и средњим школама, информише 

ученике и помаже им у опредјељењу за даље образовање. 

Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике 

Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и 

општих аката са законом.  

Имајући у виду наводе из иницијативе, Суд је утврдио 

да они нису засновани на релевантним уставноправним 

разлозима, будући да су разлози евентуалне несагласности чл. 
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78, 79, 80, 81. и 82. Закона са чланом 108. Устава изведени 

посредним путем, а на основу поређења нормирања из 

оспорених одредаба Закона, са нормирањем из члана 15. 

Кривичног законика Републике Српске, члана 73. став 2. 

Закона о прекршајима Републике Српске, те члана 160. став 2. 

Закона о облигационим односима.  

С обзиром на то да, сагласно члану 115. Устава, није у 

надлежности Суда да цијени узајамни однос закона, нити 

њихових појединих одредаба, јер се ради о актима истог 

доносиоца који имају једнаку правну снагу, 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), није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности чл. 78, 79, 80, 81. и 82. Закона.   

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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број: У-2/20                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

27. јануар 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

  

         Мр  Џерард Селман  

    

Уставни суд није прихватио иницијативу, имајући 

у виду да њени наводи нису засновани на релевантним 

уставноправним разлозима, јер се заснивају на наводној 

неуставности која је изведена поређењем нормирања из 

оспорених одредаба са одредбама других закона. 

 

 



22 

 

Одлука 

Број У-3/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

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 27. јануара 

2021. године, д о н и о  је 

 

   

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости Одлуке о измјенама и допунама Статута 

Општине Костајница број 01-022-145/19 од 31. децембра 

2019. године и Одлуке о измјенама и допунама Пословника о 

раду Скупштине Општине Костајница број 01-022-146/19 од 

31. децембра 2019. године („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 13/19); 

Одбацује се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости Рјешења о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за културу, заштиту околине, културног и 

природног насљеђа број 01-022-127/19 од 18. децембра 2019. 

године, Рјешења о разрјешењу дужности чланова Комисије 

за послове из стамбене области број 01-022-129/19 од 18. 

децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за статутарна питања, пословник и 

прописе број 01-022-122/19 од 18. децембра 2019. године, 

Рјешења о разрјешењу дужности чланова Етичког одбора 

број 01-022-124/19 од 18. децембра 2019. године, Рјешења о 

разрјешењу дужности чланова Мандатско-имунитетске 

комисије број 01-022-121/19 од 18. децембра 2019. године, 

Рјешења о разрјешењу дужности чланова Комисије за 
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борачка питања број 01-022-125/19 од 18. децембра 2019. 

године, Рјешења о разрјешењу дужности чланова Комисије 

за спорт и питања младих број 01-022-130/19 од 18. 

децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за избор и именовања, награде и признања 

број 01-022-120/19 од 18. децембра 2019. године и Рјешење о 

разрјешењу дужности чланова Комисије за буџет и 

финансије, број 01-022-123/19 од 18. децембра 2019. године. 

 

      

О б р а з л о ж е њ е 

    

Драго Бундало, начелник Општине Костајница, дао је 

Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање 

уставности и законитости Одлуке о измјенама и допунама 

Статута Општине Костајница број 01-022-145/19 од 31. 

децембра 2019. године и Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине Општине Костајница број 01-

022-146/19 од 31. децембра 2019. године („Службени гласник 

Општине Костајница“ број 13/19), које је донијела Скупштина 

Општине Костајница. У приједлогу се описује претходни 

поступак и указује на начине предлагања измјена Статута 

прописане чланом 85. Закона о локалној самоуправи. Указује 

се на несагласност   Одлуке о измјенама и допунама Статута 

Општине Костајница и Одлуке о измјенама и допунама 

Пословника о раду Скупштине Општине Костајница са чланом 

56. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама 

локалне самоуправе којим је утврђен поступак за разрјешење 

службеника на руководећим мјестима и према којем не постоји 

могућност разрјешења начелника одјељења или службе без 

приједлога начелника општине, тако да се актима јединице 

локалне самоуправе не може прописивати другачији начин 

разрјешења лица на овим позицијама. Исто тако, предлагач 

указује на то да замјеника начелника општине, према члану  

56. Закона о локалној самоуправи, бира и разрјешава 
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скупштина, на приједлог начелника. Због тога, предлагач 

сматра да је  прописивањем из оспорених одлука о измјенама и 

допунама Статута Општине Костајница и Пословника о раду 

Општине Костајница, нарушено уставно начело законитости из 

члана 108. Устава.  

Накнадно, предлагач је Суду доставио допуну 

приједлога којим је тражио оцјењивање уставности и 

законитости Рјешења о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за културу, заштиту околине, културног и природног 

насљеђа број 01-022-127/19 од 18. децембра 2019. године, 

Рјешења о разрјешењу дужности чланова Комисије за послове 

из стамбене области број 01-022-129/19 од 18. децембра 2019. 

године, Рјешења о разрјешењу дужности чланова Комисије за 

статутарна питања, пословник и прописе број 01-022-122/19 од 

18. децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Етичког одбора број 01-022-124/19 од 18. децембра 

2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности чланова 

Мандатско-имунитетске комисије број 01-022-121/19 од 18. 

децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за борачка питања број 01-022-125/19 од 18. 

децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за спорт и питања младих број 01-022-130/19 

од 18. децембра 2019. године, Рјешења о разрјешењу дужности 

чланова Комисије за избор и именовања, награде и признања 

број 01-022-120/19 од 18. децембра 2019. године и Рјешења о 

разрјешењу дужности чланова Комисије за буџет и финансије 

број 01-022-123/19 од 18. децембра 2019. године, које је 

донијела Скупштина Општине Костајница. Предлагач сматра 

да ова рјешења, која су донијета од стране скупштинске 

већине, за која наводи да се ретроактивно примјењују, нису у 

сагласности са чланом 1. став 4, те члановима 5, 10, 16, 49, 69, 

102, 108, 110. и 115. став 2. Устава, затим одредбама чланова 

59. до 63. Закона о локалној самоуправи, чланом 123. Статута 

Општине Костајница, члановима 42. и 50. став 1. подтачка в) и 

став 2. подтачка в) Пословника о раду Скупштине Општине 
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Костајница, те чланом 19. став 1. подтачка 3) и став 2. подтачка 

2) Пословника о избору радних тијела Скупштине Општине 

Костајница.  

У одговору на приједлог који је доставила Скупштина 

Општине Костајница износи се став да су наводи приједлога 

неосновани и да садрже произвољно и паушално тумачење 

закона на које се предлагач позива. Прије свега, доносилац 

оспорених аката истиче да је 28. сједница Скупштине Општине 

Костајница, на којој су усвојени оспорени акти од стране 

прописане већине, сазвана у складу са Пословником о раду, те 

да су у цијелости неутемељени наводи предлагача. Оспорене 

одлуке су, како се даље наводи, донесене у сагласности са 

релевантним одредбама Статута Општине Костајница и Закона 

о локалној самоуправи, а садрже промјене мањег обима којима 

се врши усклађивање предметних аката са овим законом, због 

чега су усвојене непосредно на основу приједлога овлашћених 

предлагача, без поступка усвајања нацрта и јавне расправе. У 

погледу навода о дискриминацији српског и бошњачког народа 

приликом доношења оспорених рјешења, у одговору се износи 

став да су ови акти у цијелости сагласни Уставу, те да не 

доводе до дискриминације ни по националном, ни по 

политичком основу, како то сматра предлагач.    

Оспорену Одлуку о измјенама и допунама Статута 

Општине Костајница број 01-022-145/19 од 31. децембра 2019. 

године („Службени гласник Општине Костајница“ број 13/19) 

донијела је Скупштина Општине Костајница на основу члана 

39. став 2. тачка 1) и члана 85. Закона о локалној самоуправи 

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

Овом одлуком прописано је да се њоме врши усклађивање 

Статута Општине Костајница број 01-022-36/16 од 31. марта 

2016. године и 01-022-26/17 од 24. марта 2017. године 

(„Службени гласник Општине Костајница“ бр. 5/16 и 5/17) са 

одредбама Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и одредбама Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
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самоуправе („Службени гласник Општине Костајница“ бр. 

97/16) (члан 1). Према члану 2. ове одлуке члан 54. став (3) 

Статута се мијења и гласи: „У случају из става (2) овог члана 

када приједлог за разрјешење подноси 1/3 одборника, 

приједлог се доставља начелнику Општине и начелник 

доставља мишљење Скупштини Општине у року од 5 дана од 

дана пријема приједлога.“ Чланом 3. ове одлуке прописано је 

да се у члану 60. Статута иза става (2) додаје нови став који 

гласи: „Начелник Општине дужан је да редовно информише 

Скупштину о остваривању политике јединице локалне 

самоуправе и да одговара на одборничка питања и иницијативе 

на начин и у роковима утврђеним Пословником о раду 

Скупштине Општине Костајница.“ Према члану 4. оспорене 

одлуке у члану 62. Статута бришу се ставови (4) и (5), а став (2) 

и став (3) се мијењају и гласе: „ (2) Избор, опозив и разрјешење 

замјеника врши се по поступку предвиђеном за избор, опозив и 

разрјешење предсједника скупштине. (3) Поступак избора, 

опозива и разрјешења замјеника начелника Општине уређује се 

Пословником Скупштине Општине, у складу са законом.“ 

Члановима 5. и 6. ове одлуке прописано је да ће органи 

Општине ускладити општа акта са одредбама ове одлуке у 

року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу, те да ова 

одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Општине Костајница.“ 

Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница број 01-022-146/19 од 31. 

децембра 2019. године („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 13/19) донесена је на основу члана 39. став 2. 

тачка 26) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“ бр. 5/16 и 5/17). Овом одлуком прописано је да се 

врши усклађивање  Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине Костајница“ бр. 5/16 

и 5/17) са одредбама Закона о локалној самоуправи ("Службени 
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гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) (члан 1). Чланом 

2. ове одлуке прописано је да се члан 182. став (1) тачка г), став 

(3) и став (4) мијењају, а став (5) постаје став (6), док се додаје 

нови став (5) и гласи: „(1) г) у другим случајевима утврђеним 

законом, Статутом Општине и Пословником о раду Скупштине 

Општине. (3) Функционери из става (1) овог члана могу бити 

смијењени са функције ако исту не обављају у складу са 

Уставом, законом и у оквиру датих овлашћења, те ако 

функцију не обављају савјесно или довољно успјешно, у 

складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине 

општине. (4) Иницијативу за смјену горе наведених 

функционера може покренути 9 одборника у Скупштини, а 

приједлог за смјену замјеника начелника може да поднесе 

начелник Општине. (5) а) Уколико је у питању иницијатива из 

члана 4. коју  покреће 9 одборника, начелник има рок од 5 дана 

да предлагачима достави мишљење о иницијативи, а након 

тога иницијатива иде у редовну скупштинску процедуру на 

гласање. б) Уколико је у питању приједлог начелника из члана 

4, он се упућује директно у скупштинску процедуру на 

гласање. Према члановима 3. и 4. ове одлуке, органи Општине 

ускладиће опште акте са одредбама ове одлуке у року од 30 

дана од дана њеног ступања на снагу, а одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Костајница.“ 

Оспореним рјешењима Скупштина Општине 

Костајница поименично је наведена лица разријешила 

дужности чланова у Комисији за културу, заштиту околине, 

културног и природног насљеђа, Комисији за послове из 

стамбене области, Комисији за статутарна питања, пословник и 

прописе, у Етичком одбору, Мандатско-имунитетској 

комисији, Комисији за борачка питања, Комисији за спорт и 

питања младих, Комисији за избор и именовања, награде и 

признања  и Комисији за буџет и финансије. 
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 У поступку оцјењивања уставности оспорених одлука 

Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1. тачке 6, 7. и 8. 

Устава утврђено да општина преко својих органа, у складу са 

законом, извршава законе, друге прописе и опште акте 

Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбјеђује 

извршавање прописа и општих аката општине, затим образује 

органе, организације и службе за потребе општине и уређује 

њихову организацију и пословање, те обавља и друге послове 

утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Према ставу 

2. истог члана Устава, систем локалне управе уређује се 

законом. Такође, Суд је узео у обзир и члан 108. Устава, према 

којем закони, статути, други прописи и општи акти морају 

бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  

 Сагласно наведеним уставним овлашћењима Законом о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ 

бр. 97/16 и 36/19) уређен је систем локалне самоуправе, 

јединице локалне самоуправе, начин и услови њиховог 

формирања, послови и органи јединица локалне самоуправе, 

међусобни односи скупштине јединице локалне самоуправе и 

градоначелника, односно начелика, имовина, финансирање, 

акти и јавност рада јединица локалне самоуправе, као и друга 

питања од значаја за остваривање права и дужности јединица 

локалне самоуправе. Одредбама овог закона које су релевантне 

за одлучивање у конкретном случају прописано је: да 

скупштина јединице локалне самоуправе доноси статут и бира 

и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника, 

замјеника градоначелника, односно начелника општине и 

чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, 

именује и разрјешава секретара скупштине и начелнике 

одјељења (члан 39. став 2. тач. 1. и 21), да је градоначелник у 

граду, односно начелник општине у општини извршни орган 

власти у јединици локалне самоуправе (члан 54. став 1), да 

градоначелник, односно начелник општине има замјеника који 

му помаже у вршењу дужности, а замјеник извршава дужности 
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које му повјери градоначелник, односно начелник општине, 

замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или 

спријечен у извршавању својих дужности (члан 55. ст. 1. и 2), 

да скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог 

градоначленика, односно начелника општине, а избор, опозив 

и разрјешење замјеника врши се по поступку предвиђеном за 

избор, опозив и разрјешење предсједника скупштине и уређује 

се статутом и пословником (члан 56), да је градоначелник, 

односно начелник општине дужан да редовно информише 

скупштину о остваривању политике јединице локалне 

самоуправе, да одговара на одборничка питања и иницијативе 

на начин и у роковима утврђеним статутом и пословником 

(члан 71. став 1), да скупштина доноси, између осталог, статут 

јединице локалне самоуправе (члан 82. став 2), да је статут 

највиши правни акт јединице локалне самоуправе, те да се 

истим уређују послови јединице локалне самоуправе, 

организација и рад њених органа, акти, финансирање, учешће 

грађана у локалној самоуправи, поступак за доношење и 

промјену статута и друга питања утврђена законом (члан 83), 

да приједлог за доношење, измјене и допуне Статута могу 

поднијети градоначелник, односно начелник општине, најмање 

1/3 одборника у скупштини и 20 бирача или 1500 бирача са 

подручја јединице локалне самоуправе ( члан 85. Закона). 

 Надаље, Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) прописано је да скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрјешава секретара 

скупштине и начелника одјељења или службе (члан 50. став 1), 

да начелник одјељења или службе за свој рад одговара 

градоначелнику, односно начелнику општине (члан 54. став 4). 

 Законом о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 96/05 и 

98/13) уређена су статусна питања функционера јединица 

локалне самоуправе која се односе на: избор и опозив, 

овлашћења функционера, одговорност, неспојивост, плате 
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функционера, етички кодекс, те права по основу радног односа 

и престанка функције. Овим законом је, између осталог, 

прописано: да су функционери јединице локалне самоуправе: 

градоначелник, начелник општине, замјеник градоначелника, 

замјеник начелника општине, предсјеник скупштине града, 

предсједник скупштине општине, потпредсједник скупштине 

града и потпредсједник скупштине општине (члан 2), да се 

поступак избора функционера и престанка мандата 

функционера прије истека времена на који су изабрани, 

опозивом или разрјешењем, врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем локалне 

самоуправе, статутом и пословником о раду скупштине 

јединице локалне самоуправе (члан 4), да рјешење о опозиву, 

односно разрјешењу предсједника и потпредсједника 

скупштине, замјеника начелника и замјеника градоначелника 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе након 

проведеног поступка опозива, односно разрјешења, у складу са 

прописима који уређују систем локалне самоуправе, статутом 

јединице локалне самоуправе и пословником о раду скупштине 

јединице локалне самоуправе (члан 7. став 2), да се ближе 

одредбе о овлашћењима замјеника начелника, замјеника 

градоначелника, предсједника и потпредсједника скупштине 

уређују статутом и пословником о раду јединице локалне 

самоуправе (члан 8. став 2). 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 

Суд је оцијенио да прописивањем из оспорене Одлуке о 

измјенама и допунама Статута Општине Костајница нису 

повријеђене законске норме на које указује предлагач, чиме, 

истовремено, није нарушено ни уставно начело законитости. 

Наиме, по оцјени Суда, одредба члана 2. ове одлуке која се 

односи на питање разрјешења начелника одјељења или службе 

у јединицима локалне самоуправе према којем приједлог за 

разрјешење подноси 1/3 одборника и приједлог се доставља 

начелнику Општине, а начелник доставља мишљење 

Скупштини Општине у року од 5 дана од дана пријема 
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приједлога, није супротна одредби Закона о локалној 

самоуправи која прописује да скупштина јединице локалне 

самоуправе бира и разрјешава, осим функционера, начелнике 

одјељења (члан 39. став 2. тачка 21), као ни одредбама члана 

55. став 3. и члана 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у јединицама локалне самоуправе, према 

којима скупштина општине разрјешава начелнике одјељења. 

Истовремено, суд је узео у обзир да је, према члану 83. Закона  

о локалној самоуправи, статут највиши правни акт јединице 

локалне самоуправе, те да се истим уређују послови јединице 

локалне самоуправе, организација и рад њених органа, акти, 

финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, 

поступак за доношење и промјену статута и друга питања 

утврђена законом.  

Поред тога, имајући у виду да према члану 54. став 4. 

Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама 

локалне самоуправе начелник одјељења или службе за свој рад 

одговара градоначелнику, односно начелнику општине, Суд је 

оцијенио да прописивање рока у којем начелник општине 

доставља мишљење скупштини о приједлогу за разрјешење 

начелника одјељења не доводи у питање начело законитости. С 

обзиром на наведено, Суд је оцијенио да је Статутом, сагласно 

закону, уређено питање разрјешења начелника одјељења или 

службе у јединицима локалне самоуправе. 

 Надаље, и одредба члана 3. оспорене одлуке, у дијелу 

који се односи на члан 60. основног текста Статута је, по 

оцјени Суда, сагласна члану 71. Закона о локалној самоуправи, 

који на идентичан начин прописује обавезу начелника општине 

да редовно информише скупштину о остваривању политике 

јединице локалне самоуправе, те да одговара на одборничка 

питања и иницијативе.  

 Исто тако, измјене члана 62. ст. 2. и 3. основног текста 

овог статута, које прописују поступак избора, опозива и 

разрјешења замјеника начелника општине, су, по оцјени овог 

суда, у сагласности са чланом 56. став 2. Закона о локалној 
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самоуправи, којим је прописано да се поступак избора, опозива 

и разрјешења замјеника начелника општине регулише статутом 

и пословником.   

 Суд је, такође, оцијенио да ни прописивање из 

оспорене Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница није супротно релевантним 

законским одредбама. Наиме, Суд сматра да је измјена члана 

182. став 1. тачка г) у цјелини сагласна одредби члана 56. став 

2. Закона о локалној самоуправи, којим је прописано да се 

поступак избора, опозива и разрјешења замјеника начелника 

општине регулише статутом и пословником. Овакво 

прописивање је у складу и са чланом 4. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе којим је прописано 

да се поступак избора функционера (у које спада и замјеник 

начелника општине) и престанак мандата функционера прије 

истека времена на које је изабран, опозивом или разрјешењем, 

врши у складу са изборним прописима, прописима који уређују 

систем локалне самоуправе, статутом јединице локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне 

самоуправе. У складу са овим законским одредбама је и 

нормирање из одредаба ове одлуке којима су измијењени 

ставови 3. и 4. члана 182. основног текста Пословника, као и 

одредбе којом је додат нови став 5. овог члана, јер је 

законодавац уредио основна питања која се односе на 

разрјешење и опозив функционера јединице локалне 

самоуправе, а разрађивање ових законских норми и детаљније 

прописивање овог поступка је препустио да јединице локалне 

самоуправе уреде својим статутом и пословником о раду 

скупштине.  

Поред тога, Суд је оцијенио да прописивањем из 

преосталих одредаба оспорених одлука није нарушено уставно 

начело законитости.  
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Узимајући у обзир све наведено, Суд налази да је 

неоснован приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости Одлуке о измјенама и допунама Статута 

Општине Костајница број 01-022-145/19 од 31. децембра 2019. 

године и Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду 

Скупштине Општине Костајница број 01-022-146/19 од 31. 

децембра 2019. године („Службени гласник Општине 

Костајница“ број 13/19). 

Према члану 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике 

Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других 

прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и 

општих аката са законом.  

Имајући у виду садржину и правну природу оспорених 

рјешења, Суд је оцијенио да оспорена рјешења немају карактер 

општих правних аката чију уставност и законитост, сагласно 

одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром 

на то да се ради о појединачним актима који се односе на 

индивидуално одређена лица и на конкретну правну ситуацију 

- разрјешење дужности чланова појединих комисија, Суд је, на 

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

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 

104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности одбаци 

приједлог за оцјењивање предметних рјешења. 

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-3/20       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                 

27. јануар 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА                                                    

                                                                                                                                                                                                                                               

Мр  Џерард Селман     

 

 

 

С обзиром на то да је законодавац уредио основна 

питања која се односе на функиционисање јединица 

локалне самоуправе, а разрађивање ових законских норми 

и детаљније прописивање препустио јединицама локалне 

самоуправе да их уреде својим нормативним актима, 

Уставни суд је утврдио да су у конкретном случају 

оспорени општи акти у сагласности са нормама више 

правне снаге због чега није повријеђено уставно начело 

законитости. 

Будући да су оспорени акти по своме карактеру 

појединачни правни акти који се односе на индивидуално 

одређена лица и на конкретну правну ситуацију- 

разрјешење дужности чланова појединих комисија, 

Уставни суд је одлучио да због ненадлежности одбаци 

приједлог за оцјењивање предметних рјешења. 
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 Рјешење 

Број У-4/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. 

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

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

сједници одржаној 27. јануара 2021. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности 

члана 114. став 1. тачка 3. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и чланова 15. и 16. 

Правилника о нормативима и стандардима за финансирање 

основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

74/19 и 77/19). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости члана 15. и чл. 16. 

Правилника о нормативима и стандардима за финансирање 

основних школа (“Службени гласник Републике Српске“ бр. 

74/19 и 77/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Синдикат образовања, науке и културе Републике 

Српске поднио је Уставном Суду Републике Српске приједлог 

у форми иницијативе за оцјењивање уставности члана 114. став 

1. тачка 3. Закона о основном васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 

35/20 и 63/20) и чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и 

стандардима за финансирање основних школа (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19). У приједлогу се 
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наводи да је оспорени члан 114. став 1. тачка 3. Закона о 

основном васпитању и образовању у супротности са члановима 

5, 10, 33, 39. и 108. Устава Републике Српске. Предлагач 

сматра да су оспореним прописивањем стручни сарадници, 

секретари и рачуновође, дискриминисани у односу на 

наставнике и директора, јер не могу да допуне норму све док 

не изгубе 50% исте, што није случај са наставницима и 

директорима. Наиме, Законом о основном васпитању и 

образовању омогућено је наставницима да пуну норму могу да 

остваре у више различитих школа, без икаквог ограничења, док 

је стручним сарадницима, секретарима и рачуновођама 

омогућено да своју пуну норму остваре у другој школи, али 

под условом да су прије тога изгубили 50 % норме у школи у 

којој су запослени. У приједлогу се наводи да су прописивањем 

као у члановима 15. и 16. Правилника о нормативима и 

стандардима за финансирање основних школа  (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), секретари и 

рачуновође дискриминисани у односу на директора школе, јер 

радно вријеме, норма и плата директора не зависе од броја 

одјељења, како је то прописано за секретаре и рачуновође. 

Такође се наводи, да се оспореним одредбама Правилника  

прописује умањење радног времена секретара и рачуновођа и 

на тај начин директно утиче на висину плате ових лица, што је 

у супротности са чланом 39. став 5. Устава Републике Српске. 

Предлаже се да Суд утврди неуставност оспорене законске 

одредбе и оспорених одредби Правилника. 

У иницијативи за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 15. Правилника о нормативима 

и стандардима за финансирање основних школа („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), коју је Суду дао 

Милан Матић, адвокат из Бијељине, наводи се да је члан 15. 

оспореног правилника у супротности са члановима 10, 39. и 48. 

Устава Републике Српске, као и чланом 129. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број 44/17) и Законом о платама 
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запослених у области просвјете и културе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 66/18). У иницјативи се истиче да је 

чланом 129. став 1. Закона о основном васпитању и образовању 

прописано да административне послове у школи, између 

осталог, обављају секретар и рачуновођа, те да, с обзиром на 

садржај ове законске одредбе, све школе, без обзира да ли 

имају више или мање од 16 одјељења, морају имати секретара. 

Такође се наводи да члан 15. став 2. оспореног правилника није 

у сагласности са чланом 10. и 48. Устава, јер се оспореном 

одредбом врши дискриминација секретара школе у односу на 

директора и наставнике. Сматрајући да су послови секретара 

основне школе унапријед утврђени и објективизирани и по 

обиму, односно квантитету и врсти, и апсолутно не зависе од 

броја одјељења у школи, давалац иницијативе наводи да се 

примјеном оспорене одредбе код обрачуна плате секретара 

школе повређује члан 39. став 5. Устава Републике Српске, као 

и одредбе Закона о платама запослених у области просвјете и 

културе. У иницијативи се предлаже да Суд утврди 

неуставност и незаконитост оспорених одредби Правилника. 

С обзиром на чињеницу да је у конкретним 

уставноправним стварима више субјеката посебним 

приједлогом покренуло поступак, односно иницијативом 

тражило да се оцијени уставност и законитост истог општег 

акта, Суд је на основу члана 9. ст. 1. и 3. Пословника о раду 

Уставног суда Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број: 

У-4/20 од 16. септембра 2020. године спојио наведени 

приједлог и иницијативу ради вођења јединственог поступка, 

припајајући иницијативу која је заведена под бројем: У-19/20 

приједлогу који је евидентиран под бројем:  У-4/20.  

Оспореним чланом 114. став 1. тачка 3. Закона о 

основном васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) 

прописано је да је, прије расписивања конкурса за попуну 

упражњеног радног мјеста за раднике из члана 113. став 1. овог 
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закона, са пуним или непуним радним временом, директор 

дужан распоредити стручног сарадника, секретара и 

рачуновођу са подручја актива директора за чијим радом је 

дјелимично или потпуно престала потреба у другој школи, с 

тим да се допуна не може вршити на мање од пола радног 

времена. 

Правилник о нормативима и стандардима за финан-

сирање основних школа („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 74/19 и 77/19) донио је министар просвјете и 

културе на основу члана 168. став 9. Закона о основном 

васпитању и образовању  („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 44/17 и 31/18) и члана 76. став 2. Закона о 

републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 115/18). 

Оспореним чланом 15. овог правилника прописано је да 

школа која има 16 и више одјељења може систематизовати 

радно мјесто секретар школе (став 1); школи која има мање од 

16 одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши се 

умањење процента радног времена за радно мјесто секретар 

школе за 5 % (став 2); максимални проценат умањења из става 

2. овог члана је 50 % радног времена (став 3). 

Оспореним чланом 16. овог правилника прописано је да 

школа која има 16 и више одјељења може систематизовати 

радно мјесто рачуновођа школе (став 1); школи која има мање 

од 16 одјељења за свако одјељење мање од овог броја врши се 

умањење процента радног времена за радно мјесто рачуновођа 

школе за 5 % (став 2); максимални проценат умањења из става 

2. овог члана је 50% радног времена (став 3). 

Разматрајући предметни приједлог и иницијативу, Суд 

је констатовао да рјешењем Уставног суда Републике Српске 

број:  У-97/19 од 23. децембра 2020. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 1/21) није прихваћена 

иницијатива за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 

3. Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 
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63/20), јер је Суд оцијенио да је ова законска одредба у 

сагласности са Уставом Републике Српске. Исто тако, Суд је 

констатовао да рјешењем Суда број: У- 92/19 од 25. новембра 

2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 

120/20) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности 

и законитости члана 15. и чл. 16. Правилника о нормативима и 

стандардима за финансирање основних школа („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), јер је Суд 

оцијенио да су ове одредбе оспореног правилника у 

сагласности са Уставом и Законом. 

С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. став 

1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Слу-

жбени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одбацио 

приједлог за оцјењивање уставности члана 114. став 1. тачка 3. 

Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 

63/20) и чланова 15. и 16. Правилника о нормативима и 

стандардима за финансирање основних школа (“Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), односно није 

прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 15. и чл. 16. Правилника о 

нормативима и стандардима за финансирање основних школа 

(“Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/19 и 77/19), јер 

је већ одлучивао о истим  стварима. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број: У-4/20                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  

27. јануар 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА                                      

                                                                                                                                                                                

Мр  Џерард Селман     

 

 

Уставни суд ће одбацити приједлог, односно неће 

прихватити иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости општих 

правних аката у случају када је својом ранијом одлуком 

одлучио о истој правној ствари. 
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Рјешење 

Број У-6/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 27. јануара 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 133. Кривичног законика Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 64/17).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Александар Јокић и Арсеније Балтић из Бањалуке дали 

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

иницијативу за оцјењивање уставности члана 133. Кривичног 

законика Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 64/17 и 104/18). Даваоци иницијативе сматрају да су 

жене као адресати оспорене одредбе, којом је прописано 

кривично дјело генитално сакаћење жена, супротно члану 10. 

Устава, доведене у неравноправан положај у односу на 

мушкарце, који су, када је ријеч о аналогном кривичном дјелу, 

адресати члана 132. Кривичног законика који регулише 

кривично дјело тешке тјелесне повреде. Даваоци иницијативе 

наводе да  кривично дјело тешке тјелесне повреде обухвата и 

кривично дјело генитално сакаћење мушкараца, те истичу да су  

посебни минимуми запријећених казни за извршење појединих 

облика кривичног дјела из оспореног члана 133. Кривичног 

законика нижи од посебних минимума казни запријећених за 

извршење аналогних облика кривичног дјела из члана 132. овог 

законика. Овакво регулисање је у супротности са уставним 
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јемством једнаке правне заштите без обзира на пол. Такође, с 

обзиром на различитости у висини запријећених казни за 

починиоце кривичних дјела из чл. 132. и 133. Кривичног 

законика, законодавац је, како се наводи, у привилегован 

положај довео потенцијалне починиоце кривичног дјела полног 

сакаћења жена у односу на потенцијалне починиоце кривичног 

дјела тешке тјелесне повреде. Имајући у виду изложено, даваоци 

иницијативе предлажу да Суд утврди да оспорени члан 133. 

Законика није у сагласности са чланом 10. Устава. 

Народна скупштина Републике Српске је Суду доста-

вила одговор којим су наводи из иницијативе оцијењени као 

неосновани, те засновани на погрешном тумачењу Устава и 

Кривичног законика. Истиче се да је прописујући као у 

оспореном члану 133. Кривичног законика законодавац 

поступао у оквиру својих ингеренција, а сагласно члану 10. 

Устава и тач. 5. и 10. Амандмана XXXII, којим је замијењен 

члан 68. Устава. Законодавац наводи да је кривично дјело 

генитално сакаћење жена уведено у домаће законодавство због 

обавезе коју је преузела Босна и Херцеговина потписивањем 

Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиљу у породици. Такође, истиче се да 

кривично дјело предвиђено оспореном одредбом у највећој 

мјери одговара кривичном дјелу тјелесне повреде (члана 131. 

Кривичног законика), а не кривичном дјелу тешке тјелесне 

повреде како то сматра давалац иницијативе. Указујући да на 

казнену политику законодавца утиче низ чинилаца, укључу-

јући и преузете међународне обавезе, законодавац подсјећа да 

је он тај који процјењује да ли, и у којој мјери, објективна 

различитост оправдава различито поступање у истој или 

сличној ситуацији, те упућује на став Суда према коме уставни 

принцип из члана 10. Устава не подразумијева једнакост у 

апсолутном смислу, већ гарантује једнакост грађана који се 

налазе у идентичним ситуацијама.     

         Оспореним чланом 133. Кривичног законика Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 64/17, 
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104/18) (у даљем тексту: Кривични законик) прописано је да ће 

се казнити казном затвора од шест мјесеци до пет година ко 

женском лицу потпуно или дјелимично уклони или трајно 

промијени спољне дијелове полног органа, да ће се казнити 

казном затвора до три године ко женско лице наведе да се 

подвргне радњама из става 1. овог члана, да ће се учинилац 

казнити казном затвора од једне до осам година, ако је дјело из 

става 1. овог члана учињено из мржње, према дјетету или је 

проузроковано трајно оштећење здравља женског лица, да ће 

се учинилац казнити казном затвора од двије до дванаест 

година, ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила 

смрт женског лица, да ће се учинилац казнити казном затвора 

до једне године, ако је дјело из става 1. овог члана извршено 

под нарочито олакшавајућим околностима.  

У поступку разматрања навода из иницијативе Суд је 

имао у виду одредбе Устава у односу на које је оспорена 

уставност одредбе члана 133. Кривичног законика, као и 

одредбе које су по оцјени Суда од значаја за оцјењивање 

уставности, а којима је утврђено: да се уставно уређење 

Републике темељи, између осталог, на гарантовању и заштити 

људских слобода и права у складу са међународним 

стандардима (члан 5. став 1. алинеја 1), да су грађани 

Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, 

једнаки пред законом и уживају исту правну заштиту без 

обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјеро-

исповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно 

стање, политичко или друго увјерење, друштвени положај или 

друго лично својство (члан 10), да Република уређује и 

обезбјеђује, поред осталих, остваривање и заштиту људских 

права и слобода (тачка 5. Амандмана XXXII на Устав Републи-

ке 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).  

Полазећи од изложеног Суд је оцијенио да је 

законодавац, сагласно наведеном уставном овлашћењу да 
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уређује остваривање и заштиту људских права и слобода (тачка 

5. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава), био овлашћен да Кривичним 

закоником Републике Српске уреди систем кривичног права. 

Тиме је, према становишту Суда, утврдио претпоставке за 

остварење примарне функције кривичног законодавства која 

подразумијева заштиту основних права и слобода човјека и 

других основних индивидуалних и општих вриједности које су 

установљене уставом и међународним правом (члан 1. став 2. 

Кривичног законка). 

Законодавац је, према оцјени Суда, овлашћен да, на 

основу цјелисходне процјене, утврди правце одговарајућег 

реаговања на криминалитет у друштву. У овом смислу, у 

његовој је надлежности да одређена понашања инкриминише 

као самостална кривична дјела, односно да одреди засебне 

објекте заштите од криминалитета (у конкретном случају 

тјелесни интегритет женског лица), као и да санкционише 

поступања која представљају његову повреду и угрожавање.  

Суд је утврдио да легитимитет оспореном прописивању 

даје јавни интерес за дјелотворним кривичним законодавством 

које тежи постизању индивидуалне и опште друштвене 

безбједности. Стога је, цијенећи достигнуте стандарде у 

заштити људских права, те уважавајући неспорно право 

грађана да буду институционално штићени од криминалитета, 

законодавац поступао у оквиру својих надлежности када је у 

групи кривичних дијела против живота и тијела, као 

самостално кривично дјело,  систематизовао и кривично дјело 

гениталног сакаћења жена.  

У складу са чланом 115. Устава није у надлежности овог 

суда да цијени оправданост процјене законодавца у погледу 

друштвених околности које су га опредјелиле да у круг 

предметних кривичних дјела, као засебно кривично дјело, 

уврсти и дјело из члана 133. Кривичног законика Републике 

Српске. 
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Суд није посебно разматрао наводе о неусаглашености 

оспореног регулисања са чланом 10. Устава, који у овом 

смислу нису засновани на разлозима уставноправне природе, 

јер о неуставности члана 133. Кривичног законика Републике 

Српске даваоци иницијативе закључују посредно, а на основу 

поређења реално различитог прописивања из оспореног члана 

Законика и његовог члана 132. У складу са чланом 115. Устава, 

није у надлежности овог Суда да цијени уставност одређеног 

прописивања на основу његовог односа са прописивањем из 

норме исте правне снаге.  

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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

Број:У-6/20                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                 

27. јануар 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

                                                                            Мр Џерард Селман 

                                                                                

Будући да није у надлежности Уставног суда да 

цијени оправданост процјене законодавца у погледу 

друштвених околности које су га опредјелиле да у круг 

предметних кривичних дјела, као засебно кривично дјело, 

уврсти и дјело из оспорене норме закона, Уставни суд 

није прихватио иницијативу за оцјењивање њене 

уставности 
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Рјешење 

Број У-7/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21 

 

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 27. јануара 2021. године, 

д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање устав-

ности члана 71. ст. (7) и (8) Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности члана 71. став (1) тачка а) 

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 

 

Драгана Савић из Бање Луке, коју заступа Дин Тешић, 

адвокат из Бање Луке дала је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности, 

како је наведено, одредби члана 71. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15). Међутим, из садржаја 

иницијативе, у којој су цитиране оспорене одредбе овог закона, 

као и из образложења о повреди Устава Републике Српске 

произлази да давалац иницијативе, у суштини, оспорава члан 

71. став (1) тачка а) и ст. (7) и (8) предметног закона. У 

иницијативи се наводи да оспорене законске норме, којима су 
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уређени услови за остваривање права на породичну пензију 

удовице, доводе до повреде начела забране дискриминације из 

члана 10. Устава, јер је оваквим прописивањем, по мишљењу 

даваоца иницијативе, нарушено право на једнакост грађана 

пред законом и једнаку правну заштиту. Наиме, како се истиче 

у иницијативи, оспорене законске одредбе онемогућавају 

остваривање права на породичну пензију женама млађим од 45 

година живота, чиме се доводи у питање њихова егзистенција, 

те истовремено и уставна гаранција једнакости пред законом, 

јер је законодавац сувише високо поставио старосну границу за 

остваривање овог права. Поред тога, давалац иницијативе 

сматра да је у конкретном случају нарушена и одредба члана 

36. став 1. Устава, која гарантује посебну заштиту породице, 

мајке и дјетета. Како би поткријепио своје наводе, давалац 

иницијативе наводи примјер удовице која у тренутку смрти 

супруга није имала навршених 45 година живота, те је стога, 

према оспореним законским одребама, иако у тешкој 

материјалној ситуацији, остала без могућности да оствари 

право на породичну пензију и тако обезбиједи минималне 

услове за егзистенцију. Слиједом наведеног, у иницијативи се 

предлаже да Суд, након проведеног поступка, утврди да 

оспорене норме Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да се права по основу 

пензијског и инвалидског осигурања остварују и користе само 

под условима утврђеним законом, а обим права зависи од 

дужине пензијског стажа осигураника, висине плата и 

основица осигурања на који је плаћен допринос. Такође се 

износи став да предметне законске одредбе нису у супротности 

са чланом 10. Устава, јер се једнако односе на све осигуранике 

у истим правним ситуацијама, те су сви они у једнаком 

положају при остваривању конкретних будућих права. У вези 

са наведеним, Народна скупштина у одговору на иницијативу 

указује на Одлуку овог суда број У-22/13 од 19. марта 2014. 
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године којом је Суд одбио приједлог за утврђивање 

неуставности члана 70. тачка а) и члана 71. став (1) тачка а) 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13) сматрајући да је 

у надлежности законодавца да самостално пропише услове и 

начин остваривања права на породичну пензију. 

Незадовољство даваоца иницијативе одређеним законским 

рјешењем, како се даље истиче, не може бити основ за оцјену 

уставности законске норме. Због наведеног разлога, Народна 

скупштина предлаже да Суд не прихвати дату иницијативу.       

Оспореним одредбама Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) прописано је: да удовица 

има право на породичну пензију ако је на дан смрти супруга 

навршила 50 година живота (члан 71. став (1) тачка а)), да 

удовица која до смрти супруга није навршила 50, али је имала 

навршених 45 година живота има право на породичну пензију 

кад наврши 50 година живота (члан 71. став (7)), да удовица 

која је до смрти супруга или до престанка права на породичну 

пензију навршила 45 година живота има право на породичну 

пензију прије навршених 50 година живота ако постане 

потпуно неспособна за привређивање (члан 71. став (8)).   

 У поступку оцјењивања уставности члана 71. ст. (7) и 

(8) оспореног закона Суд је, прије свега, имао у виду да је 

тачкама 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике 

Српске, којим је замијењен члан 68. Устава утврђено да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, социјално 

осигурање и друге облике социјалне заштите, као и друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом. Поред 

тога, одредбама Устава које су релевантне у конкретном 

случају утврђено је: да су грађани Републике равноправни у 

слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и 

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

националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, 

рођење, образовање, имовно стање, политичко и друго 
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увјерење, друштвени положај или друго лично својство (члан 

10), 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, да се законом може прописати начин 

остваривања појединих права и слобода само када је то 

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

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом (члан 108. став 1). Одредбом члана 36. 

став 1. Устава у односу на коју давалац иницијативе, између 

осталог, тражи оцјену уставности оспорених законских норми 

утврђено је да породица, мајка и дијете имају посебну заштиту. 

Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању уређено је 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 на основу тих осигурања (члан 1). Поред 

осталог, овим законом прописано је да се обавезним и 

добровољним осигурањем, на начелима узајамности и 

солидарности, осигураницима обезбјеђују права у случају 

старости и инвалидности, а у случају смрти осигураника, 

односно корисника пензије право се обезбјеђује члановима 

њихових породица (члан 2),  да се права из пензијског и 

инвалидског осигурања остварују и користе само под условима 

прописаним законом, а да обим права зависи од дужине 

пензијског стажа осигураника и висине плата и основица 

осигурања на које је плаћен допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање (члан 3), да право на породичну пензију 

имају чланови породице умрлог осигураника који је на дан 

смрти испуњавао услове за инвалидску пензију и чланови 

породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије 

(члан 69), да се чланом породице умрлог осигураника, односно 

корисника пензије, поред осталих, сматра брачни супружник - 

удовица, односно удовац (члан 70. тачка а)). Чланом 71. 



50 

 

одређени су услови под којима удовица има право на 

породичну пензију, те је, између осталог, прописан услов да је 

на дан смрти супруга навршила 50 година живота (члан 71. 

став (1) тачка а)), док су оспореним нормама ставова (7) и (8) 

овог члана уређени услови за остваривање права на породичну 

пензију удовица које у тренутку смрти супруга немају 50 

година живота, већ су навршиле 45. година.  

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да 

прописивањем у оспореним одредбама члан 71. ст. (7) и (8) 

предметног закона законодавац није изашао изван Уставом 

утврђених оквира, односно да предметне норме  нису супротне 

уставним гаранцијама из члана 10. и члана 36. став 1, на које се 

указује у иницијативи. Наиме, Устав не утврђује непосредно 

права из области пензијског и инвалидског осигурања, већ је 

дао у искључиву надлежност законодавцу да аутономно, у 

цјелини, уреди систем социјалног осигурања и других облика 

социјалне заштите, поштујући при томе све темељне уставне 

вриједности. У оквиру овог овлашћења, Законом о пензијском 

и инвалидском осигурању је уређен систем пензијског и 

инвалидског осигурања, права и обавезе по том основу, као и 

услови и начин остваривања права из овог осигурања. Дакле, 

како из наведеног произлази, право на породичну пензију 

чланова породице умрлог осигураника, као једно од права које 

се остварује по основу пензијског и инвалидског осигурања, 

може се стећи и користити само под законом прописаним 

условима. У конкретном случају, начин на који је законодавац 

уредио питање старосне границе након које удовица има право 

на остваривање породичне пензије је, по оцјени Суда, ствар 

цјелисходне процјене законодавца и представља одраз 

законодавне политике у уређивању области пензијског и 

инвалидског осигурања, а оцјена цјелисходности и 

оправданости појединих нормативних рјешења, према члану 

115. Устава, није у оквиру надлежности Уставног суда. Поред 

тога, Суд је оцијенио да оспорено нормирање не доводи у 

питање начело забране дискриминације из члана 10 Устава, јер 
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се прописани услови у погледу старосне границе за стицање 

права на породичну пензију након смрти супруга-осигураника 

односе подједнако на све жене које се нађу у истој правној 

ситуацији. У вези с тим, Суд сматра потребним да укаже на 

чињеницу да Уставом зајемчена једнакост грађана није 

апсолутна категорија, већ гарантује једнак третман лица која се 

налазе у истим правним ситуацијама приликом реализације 

одређених права, због чега се, у контексту остваривања права 

на породичну пензију, адресати оспорених норми не могу 

доводити у везу са другим лицима која остварују поједина 

права из области пензијског и инвалидског осигурања.           

    У току поступка Суд је утврдио да је Одлуком овог 

суда број У-22/13 од 19. марта 2014. године одбијен приједлог 

за утврђивање неуставности, између осталог, члана 71. став (1) 

тачка а) Закона о пензијском и инвалидском осигурању 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11 и 82/13), јер 

је Суд оцијенио да је ова законска одредба у сагласности са 

Уставом Републике Српске. Ова одлука је објављена у 

"Службеном гласнику Републике Српске" број 25/14.  

Имајући у виду да је наведеном одлуком овог суда 

одлучено о уставности оспорене одредбе члана 71. став (1) 

тачка а) предметног закона, на основу члана 37. став 1. тачка г) 

Закона о Уставном суду Републике Српске Суд у овом дијелу 

није прихватио дату иницијативу. 

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 оспорених 

законских одредаба одлучио без доношења рјешења о 

покретању поступка. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић,  Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-7/20                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

27. јануар 2021. године                                   УСТАВНОГ СУДА  

                                                                        

Мр  Џерард Селман 

 

 

Начин на који је законодавац уредио питање 

старосне границе након које удовица има право на 

остваривање породичне пензије је ствар цјелисходне 

процјене законодавца и представља одраз законодавне 

политике у уређивању области пензијског и инвалидског 

осигурања, а оцјена цјелисходности и оправданости 

појединих нормативних рјешења није у оквиру 

надлежности Уставног суда. 
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Рјешење 

Број У-8/20 од 27. јануара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 11/21  

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

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

одржаној 27. јануара 2021. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 132. став 1. тачка 2) Закона о полицији и 

унутрашњим пословима ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Данко Боровчанин из Бијељине дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 132. став 1. тачка 2) Закона о 

полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19). У 

иницијативи се наводи да је оспорена законска норма у 

супротности са чланом 5. алинеја 3, чланом 10. и чланом 39. 

став 5. Устава Републике Српске, те чланом 14. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода и 

чланом 1. Протокола број 12 уз ову конвенцију. Давалац 

иницијативе, наиме, сматра да оспорено прописивање доводи 

до дискриминације полицијских службеника у односу на 

државне службенике, намјештенике и остале запослене у 

Министарству унутрашњих послова, као и у другим државним 

органима и предузећима, којима су услови за пензионисање у 
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погледу година стажа осигурања и старосне доби уређени 

Законом о пензијском и инвалидском осигурању. Како се 

истиче у иницијативи, дискриминација се у конкретном 

случају огледа у томе што се полицијским службеницима као 

основ за престанак радног односа по сили закона узима 

пензијски стаж, који садржи стаж осигурања и посебан стаж, 

док се другим запосленим лицима као основ узима само стаж 

осигурања, односно стаж за који су уплаћивани доприноси. 

Због тога, по мишљењу даваоца иницијативе, полицијски 

службеници трпе посљедице пријевременог пензионисања по 

сили закона, чиме су дискриминисани у односу на друга 

запослена лица, односно доведени у неповољнији положај у 

погледу услова за пензионисање. Коначно, у иницијативи се 

износи став да би оспорена норма требала бити измијењена 

тако да за полицијске службенике буду прописани услови за 

пензионисање идентични оним из Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању. Слиједом наведеног, давалац 

иницијативе предлаже да Суд, након проведеног поступка, 

утврди да оспорена норма Закона о полицији и унутрашњим 

пословима није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да оспореном 

законском одредбом нису нарушене гаранције равноправности 

грађана из члана 10. Устава, те да давалац иницијативе на 

непотпун и погрешан начин тумачи релевентну уставну норму. 

Полазећи од природе послова и посебних, односно отежаних 

услова рада, полицијским службеницима се, како се даље 

наводи, стаж осигурања рачуна у увећаном трајању. Оспорени 

закон, у односу на опште прописе о раду, посебно уређује 

права и дужности из радног односа полицијских службеника, 

те имајући у виду специфичности природе послова 

полицијског службеника, уређује и питање престанка радног 

односа стицањем права на старосну пензију. У одговору се 

истиче да полицијски службеници право на старосну пензију 

остварују под истим условима као и осигураници обавезног 
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или добровољног пензијског осигурања прописаним Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању. У вези с тим, у погледу 

доприноса на које се позива давалац иницијативе, у одговору 

се указује на то да се доприноси уплаћују за стаж осигурања са 

ефективним трајањем, а за полицијске службенике се врши и 

уплата доприноса сразмјерно степену увећања стажа, у складу 

са чланом 30. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

Народна скупштина износи став да оспорена законска одредба 

није супротна начелу забране дискриминације из члана 10. 

Устава, јер се подједнако односи на све полицијаске 

службенике у поступку стицања права на старосну пензију, 

тако да сва ова лица имају једнака права и могућности 

одређене предметним законом. Такође, сматра да се у 

конкретном случају не врши дискриминација једне групе 

грађана у односу на остале, јер уставни принцип 

равноправности подразумијева једнакост у правима, али не и 

условима и начину под којима се та права остварују. Овакав 

начин прописивања је, по мишљењу законодавца, оправдан и у 

општем интересу, тако да је цијенећи друштвено-економске 

прилике у контексту најшире друштвене заједнице, усвојено 

оспорено законско рјешење.   

Оспореним чланом 132. став 1. тачка 2) Закона о 

полицији и унутрашњим пословима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) прописано 

је да радни однос полицијског службеника престаје када 

наврши 40 година пензијског стажа, без обзира на године 

живота, или 65 година живота и најмање 15 година стажа 

осигурања.    

У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе 

предметног закона Суд је имао у виду релевантне одредбе 

Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, а којима је утврђено да  Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог: безбједност (тачка 2), 

остваривање и заштиту људских права и слобода (тачка 5), 

организацију, надлежности и рад државних органа (тачка 10), 
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социјално осигурање и друге облике социјалне заштите (тачка 

12)  као и друге односе од интереса за Републику, у складу са 

Уставом (тачка 18). Поред тога, према члану 49. ст. 1. и 2. 

Устава, слободе и права се остварују, а дужности испуњавају 

непосредно на основу устава, осим када је Уставом предвиђено 

да се услови за остваривање појединих од њих утврђују 

законом, а законом се може прописати начин остваривања 

појединих права и слобода само када је то неопходно за 

њихово остваривање. Чланом 70. став 1. тачка 2. Устава 

утврђено је да Народна скупштина доноси законе, друге 

прописе и опште акте. 

Одредбама Устава у односу на које давалац 

иницијативе тражи оцјену уставности предметне законске 

норме утврђено је: да су грађани равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту 

правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

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

свако по основу рада има право на зараду у складу са законом 

и колективним уговором (члан 39. став 5), те да се уставно 

уређење Републике темељи, између осталог, на социјалној 

правди (члан 5. алинеја 3). 

Сагласно цитираним уставним овлашћењима, Законом 

о полицији и унутрашњим пословима уређени су надлежност, 

дјелокруг, основи организације и руковођења у Министарству 

унутрашњих послова, полицијски и други унутрашњи послови 

из надлежности овог министарства, полицијска овлашћења, 

дужности и права из радних односа, пријем у радни однос у 

Министарство полицијских службеника, државних службеника 

и намјештеника, чинови и унапређења, радни услови 

полицијских службеника, дисциплинска и материјална 

одговорност и друга питања од значаја за рад овог 

министарства. Између осталог, оспореном нормом чланом 132. 

став 1. тачка 2. овог закона, као један од основа за престанак 
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радног односа полицијског службеника предвиђено је да је 

навршио 40 година пензијског стажа, без обзира на године 

живота или 65 година живота и најмање 15 година стажа 

осигурања.   

Поред тога, према члану 22. Закона о пензијском и 

инвалидском осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 134/11, 82/13 и 103/15) пензијски стаж на основу 

којег се остварују права из пензијског и инвалидског 

осигурања обухвата стаж осигурања и посебан стаж. Под 

стажом осигурања подразумијева се стаж осигурања са 

ефективним трајањем и стаж осигурања са увећаним трајањем 

(члан 23). У стаж осигурања са ефективним трајањем рачуна се 

вријеме које је осигураник, послије 15 године живота, провео у 

обавезном и добровољном осигурању, за које је уплаћен 

допринос (члан 24). У стаж осигурања са увећаним трајањем 

рачуна се вријеме у којем је осигураник радио на нарочито 

тешком, опасном и по здравље штетном радном мјесту, 

односно послу, као и на радном мјесту на којем осигураник 

послије навршења одређених година живота не може успјешно 

да обавља своју професионалну дјелатност и за које је, поред 

доприноса за стаж осигурања са ефективним трајањем, плаћен 

допринос сразмјерно степену увећања стажа (члан 30). Према 

члану 37. став 1. тачке а) и б) овог закона посебан стаж у 

двоструком трајању рачуна се борцу, припаднику оружаних 

снага СФРЈ или војних формација под командом тих снага за 

вријеме оружаних сукоба на територији те државе од 17. 

августа 1990. до 19. маја 1992. године и борцу, припаднику 

Војске Републике Српске и припаднику Министарства 

унутрашњих послова, за вријеме оружаних сукоба на 

територији бивше БиХ од 19. маја 1992. до демобилизације. 

Лице из члана 37. овог закона не може се одрећи посебног 

стажа који је утврђен рјешењем Фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање (члан 39).  

 



58 

 

 Имајући у виду Уставом утврђену надлежност 

законодавца, као и садржај предметне одредбе Закона о 

полицији и унутрашњим пословима, Суд је оцијенио да 

оспореним прописивањем није нарушено начело 

равноправности грађана из члана 10. Устава, те у вези с тим ни 

права гарантованог чланом 39. став 5. Устава, како се то 

наводи у иницијативи. Наиме, Устав не садржи ограничење у 

погледу надлежности законодавца да посебним законима, у 

овом случају Законом о полицији и унутрашњим пословима, у 

оквиру Уставом утврђених принципа, уреди права по основу 

социјалног осигурања, па тако и права на старосну пензију 

полицијских службеника. Начин на који су оспореном 

законском нормом прописани услови за пензионисање 

полицијских службеника, по оцјени Суда, не доводи у питање 

уставно начело забране дискриминације грађана. Чињеница да 

је као један од услова предвиђено 40 година пензијског стажа 

(који садржи и посебан стаж), а не само стажа осигурања, а на 

чему се заснивају наводи даваоца иницијативе о неуставности 

предметне законске норме, представља одраз цјелисходне 

процјене законодавца у уређивању ове области. Наиме, Суд 

сматра да је приликом оспореног нормирања законодавац, 

превасходно, имао у виду посебне услове рада и специфичност 

природе послова које обављају полицијски службеници, због 

чега је, сходно својој цјелисходној процјени и у складу са 

законодавном политиком у уређивању ове области, уредио 

услове за пензионисање полицијских службеника, а оцјена 

оправданости оспореног законског рјешења, према члану 115. 

Устава, није у домену уставносудске контроле. При томе, Суд 

је имао у виду и то да се посебан стаж не утврђује по 

службеној дужности, већ га по захтјеву странке, у посебном 

поступку, рјешењем утврђује Фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање. 

У вези са наведеним, Суд сматра потребним указати на 

то да уставно начело равноправности грађана не подразумијева 

једнакост грађана у апсолутном смислу, већ једнак третман 
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субјеката који се налазе у истој правној ситуацији приликом 

реализације одређених права и обавеза. У конкретном случају 

давалац иницијативе врши компарацију адресата различитих 

закона, који, дакле, припадају различитим категоријама 

субјеката права и не налазе се у истим правним ситуацијама 

приликом остваривања права на пензију. Због тога, по оцјени 

Суда, оспореним прописивањем нису доведене у питање 

гранације из члана 10. Устава, односно, полицијски 

службеници који право на пензију остварују на основу Закона 

о полицији и унутрашњим пословима, у контексту ове уставне 

одредбе, нису доведени у неповољнији положај у односу на 

грађане који ово право остварују према Закону о пензијском и 

инвалидском осигурању.    

Како је овим утврђено да оспореним законским 

нормирањем нису повријеђена релевантна Уставом зајемчена 

права, Суд сматра да не постоји основ за разматрање 

евентуалне забрањене дискриминације у уживању ових права 

из члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода и члана 1. Протокола број 12 уз ову 

конвенцију. 

Суд такође није разматрао ни паушалне наводе 

иницијативе о повреди члана 5. алинеја 3. Устава, јер не садрже 

образложење у чему се, у конкретном случају, састоји повреда 

ове уставне 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 Републике Српске, о уставности 

оспорене одредбе Закона о полицији и унутрашњим пословима 

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења.  

 

 



60 

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.  

 

 

Број: У-8/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                     

27. јануар 2021. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

                                                  

Мр Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду посебне услове рада и специ-

фичност природе послова које обављају полицијски 

службеници, законодавац је, сходно својој цјелисходној 

процјени и у складу са законодавном политиком у 

уређивању ове области, прописао посебне услове за 

пензионисање полицијских службеника, а оцјена оправ-

даности оспореног законског рјешења није у домену 

уставносудске контроле.  

Полицијски службеници који право на пензију 

остварују на основу посебног закона о полицији и 

унутрашњим пословима нису доведени у неповољнији 

положај у односу на грађане који ово право остварују 

према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, 

будући да уставно начело равноправности грађана не 

подразумијева једнакост грађана у апсолутном смислу, 

већ једнак третман субјеката који се налазе у истој 

правној ситуацији приликом реализације одређених 

права и обавеза. 
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   Рјешење 

Број У-10/20 од 27. јануара 2021. 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 27. јануара 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 

чл. 1, 2. и 3. Закона о измјенама и допуни Закона о платама 

запослених у јавним службама Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 105/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Зорица Милинковић из Бање Лука дала је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности чланова 1, 2. и 3. Закона о измјенама и 

допуни Закона о платама запослених у јавним службама 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 105/19) и то у односу на члан 10. Устава Републике 

Српске и члан II/4 Устава Босне и Херцеговине. Као разлог 

оспоравања одредаба чл. 1. и 2. наведеног закона, којим су 

утврђени платни коефицијенти за руководиоце јавних служби 

и запослене који руководе унутрашњим организационим 

јединицама те савјетнике директора давалац иницијативе 

наводи дискриминацију која постоји, како наводи, због тога 

што утврђени платни коефицијенти за наведена лица не 

изражавају потребну стручну спрему, већ само сложеност 

послова и одговорност и као  такви омогућавају да, 
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руководиоци и руководна лица у јавним службама у Републици 

Српској на које се примјењује овај закон, и поред тога што 

имају различиту стручну спрему (ССС, ВКВ,ВШС или ВСС), 

остварују једнаку плату. Дискриминација је, према наводима 

из иницијативе, разлог оспоравања и одредаба члана 3. 

наведеног закона којим су утврђени платни коефицијенти за 

остале запослене у јавним службама. Образлажући наведено 

давалац иницијативе указује на члан 2. став 2.  тачка 4. 

подтачка 3. овог закона којим је, између осталог, за шефа 

одсјека установе која има до 100 запослених утврђен платни 

коефицијент 14,10,  који је мањи платни коефицијент у односу 

на радно мјесто вишег стручног сарадника  са 240 ЕЦТС 

бодова, гдје је утврђен платни коефицијент 14, 70 (члан 3. 

тачка 1), а које радно мјесто није руководно односно сложено. 

Поред наведеног давалац иницијативе наводи да је запослена у 

Јавној установи "Дом пензионера" Бања Лука и то на мјесту 

шефа одсјека за правне, кадровске и опште послова за које је 

потребна висока стручна  спрема те образлаже начин на који је 

она дискриминисана  и то како у односу на друга руководна 

лица која имају нижу стручну спрему али, и поред тога,  имају 

исти платни коефицијент као и она, те у односу на запослена 

лица која обављају послове за које је законом прописана 

висока стручна спрема односно 240 ЕТЦТ бодова, и имају већи 

платни коефицијент у односу на руководна лица која обављају 

сложеније и одговорније послове. На основу изложеног 

предлаже да Суд утврди да оспорене законске одредбе нису у 

сагласности са Уставом. 

У одговору који је Суду доставила Народна скупштина 

Републике Српске наводи се да давалац иницијативе на 

искривљен и произвољан начин тамачи одредбе Устава, па 

тако и  одредбу члана 10. Устава, која јемчи равноправност 

грађана. Оспоравајући наводе даваоца иницијативе у одговору 

се истиче да је уставни основ за доношење наведеног закона 

садржан у члану 39. став 5. Устава, те тач. 17. Амандмана 

XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењем члан 68. 
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Устава, као и да се оспорене законске одредбе једнако односе 

на све субјекте у истим правним ситуацијама, због чега се 

оспореним прописивањем не доводи у питање начело 

равноправности грађана из члана 10. Устава. Уз то, у одговору 

се наводи да незадовољство одређеним законским рјешењима 

не може бити предмет оцјене уставности, већ законодавне 

процедуре, те да није у надлежности Уставног суда да цијени 

цјелисходност оспорених законских рјешења. Због свега 

наведеног у одговору се предлаже да Суд иницијативу не 

прихвати.  

Поднеском од 21. јануара 2021. године давалац 

иницијативе је обавијестила Суд да повлачи иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности оспорених 

одредби Закона о измјенама и допуни Закона о платама 

запослених у јавним службама Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 105/19). 

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 оспорених одредби 

Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у 

јавним службама Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 105/19). 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 
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Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

Медић, Ирена Мојовић и академик  проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-10/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                       

27. јануар 2021. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

                                               

         Мр  Џерард Селман     

 

 

  У случају када давалац иницијативе изричито 

повуче иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности општег акта, Уставни суд ће 

обуставити даљње вођење тог уставносудског поступка. 
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Одлука 

Број У-9/20 од 24. фебруара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 19/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

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

24. фебруара  2021. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о 

приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19, 104/19).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„Mozzarт“ д.о.о. Бања Лука, коje заступа др Предраг 

Барош, адвокат из Бањалуке, поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и 

законитости члана 16. став 4. тачка 4. Правилника о 

приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске " бр. 45/19, 64/19, 104/19), коју је донио 

министар финансија у Влади Републике Српске. У приједлогу 

се, у суштини, наводи да оспорена одредба Правилника није у 

сагласности са Уставом Републике Српске (у даљем тексту: 

Устав), и то са његовим одредбама из члана 5. став 1. ал. 4. и 5, 

члана 50, члана 52, члана 54, члана 66. став 2, те члана 108. 

став 2. Устава. Такође, предлагач сматра да оспорена одредба 

Правилника није у складу са чланом 4. Закона о страним 

улагањима („Службени гласник Републике Српске " број 21/18) 

према којем страни улагачи имају иста права и обавезе као и 

домаћи, чланом 63. став 2. Закона о републичкој управи 
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(„Службени гласник Републике Српске" број 115/18), чланом 

93. став 4. Закона о играма на срећу („Службени гласник 

Републике Српске" број 22/19), те с обзиром на то да 

ограничава могућност пословања путем пословне јединице и са 

Законом о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске " бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 

82/19). Према наводима из приједлога, министар финансија је 

изашао из оквира надлежности из члана 93. став 4. Закона о 

играма на срећу, јер је прописујући на оспорени начин утврдио 

ограничења за слободно предузетништво, с обзриом на то да је 

правним лицима која немају сједиште у Републици Српској, те 

која у њој не обављају највећи обим дјелатности, ускратио 

одобрење министарства за обављање дјелатности посредовања 

у плаћању. Додатно, оваквим нормирањем дискриминисани су 

и пословни субјекти са сједиштем у Републици Српској, који 

претежан обим пословања имају у иностранству и Федерацији 

БиХ, те пословни субјекти са сједиштем ван Републике Српске 

који у њој имају регистровану пословну јединицу или који на 

други начин у Републици Српској законито обављају 

дјелатност.  

У одговору који је Суду доставио доносилац 

Правилника истиче се да су наводи из приједлога нетачни те да 

оспореном одредбом Правилника нису повријеђене одредбе 

Устава, због чега се предлаже да Суд приједлог одбије.  

Правилник о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19, 

104/19) донио је министар финансија, на приједлог директора 

Републичке управе за игре на срећу, на основу члана 93. став 4. 

Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18).  

Оспореним чланом 16. став 4. тачка 4. прописано је да, у 

случају када се плаћање врши електронски, путем посредника 

(ваучери, бонови, електронски или дигитални новац, е-

новчаник и слично), посредник у плаћању може бити правно 
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лице које је дужно да прибави одобрење Министарства 

финансија, уз испуњавање услова да има сједиште у Републици 

Српској и да највећи обим пословања обавља у Републици 

Српској. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног правилника Суд је имао у виду одредбе Устава у 

односу на које је оспорена уставност и законитост Правилника, 

као и одредбе које су по оцјени Суда од значаја за оцјењивање 

њене уставности и законитости, а којим је утврђено: да се 

уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 

владавини права, тржишној привреди, те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4, 5. и 7), 

да се економско и социјално уређење заснива на 

равноправности свих облика својине и слободном привређи-

вању, самосталности предузећа и других облика привређивања 

у стицању и расподели добити и слободном кретању робе, рада 

и капитала у Републици као јединственом привредном  

простору (члан 50), да се слободно предузетништво може 

законом ограничити ради заштите интереса Републике, 

човјекове околине, здравља и безбједности људи, као и да су 

забрањени монополи (члан 52), да сви облици својине имају 

једнаку правну заштиту (члан 54), да су људска права и 

слободе, једнакост пред законом, самосталност и једнак 

положај предузећа и других организација, уставни положај и 

права јединица локалне самоуправе основа и мјера овлашћења 

и одговорности републичких органа (члан 66. став 2), да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, својинске и 

облигационе односе и заштиту свих облика својине, правни 

положај предузећа и других организација, основне циљеве и 

правце привредног развоја, као и друге односе од интереса за 

Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је 

замијењен члан 68. Устава), да се државна власт у Републици 

организује на начелу поделе власти (члан 69. став 1), као и да 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 
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сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).  

Суд је имао у виду да је Законом о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20) 

прописано: да се овим законом уређују систем и услови 

приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте 

игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез на 

добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и забавне 

игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог закона, 

прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 1), да је 

министарство финансија надлежно за издавање лиценци за 

приређивање игара на срећу и одобрења рачунарских система 

за игре на срећу у складу са овим законом, те да је Републичка 

управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) републички 

орган управе у саставу Министарства и обавља остале управне 

послове из области игара на срећу, у складу са овим законом и 

прописом којим се уређује републичка управа (члан 3. ст. 1. и 

2),  да се у Републици Српској, у складу са одредбама овог 

закона, могу приређивати игре на срећу, наградне и забавне 

игре (члан 4. став 1), да се, у смислу овог закона, играма на 

срећу сматрају игре у којима учесници имају једнаке 

могућности стицања добитака уз посредну или непосредну 

уплату одређеног износа, а резултат игре искључиво или 

претежно зависи од случаја или неког неизвјесног догађаја у 

игри, да је приређивач ЈП “Лутрија Републике Српске” а. д. 

Бања Лука (у даљем тексту: лутрија),односно друго правно 

лице које на основу лиценце и одобрења има право 

приређивања игара на срећу, те да су интернет игре на срећу су 

игре у којима се учествује путем глобалне интернет мреже 

(ГИМ) преко персоналних рачунара, мобилних телефона и 

других сличних уређаја (члан 5. тач. 1), 4) и 27), да се уплате и 

исплате у интернет играма на срећу, трансакције и финансијско 

пословање у интернет играма на срећу врши преко банковних 

рачуна приређивача отворених у банци са сједиштем у 

Републици или која има пословну јединицу у Републици (члан 
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89. став 1), да министар доноси правилник којим се прописују 

услови и поступак под којим се даје овлашћење за обављање 

послова електронског плаћања (члан 92. став 5), да министар, 

на приједлог директора Управе, доноси правилник којим 

прописује техничке услове, садржај правила и процедура и 

начин приређивања интернет игара на срећу (члан 93. став 4). 

Суд је имао у виду да је Законом о страним улагањима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 21/18) прописано: 

да се овим законом уређују права, обавезе и статус страних 

улагача, облици страних улагања, органи надлежни за 

одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре 

Републике Српске и промоција и привлачење страних улагања 

у Републику Српску (члан 1), да је страно улагање –  улагање 

страног улагача у новоосновани пословни субјекат или 

улагање у постојећи пословни субјекат, које може бити у 

новцу, стварима и правима, а да је пословни субјекат било које 

домаће привредно друштво или установа у коју је страни 

улагач извршио директно страно улагање, укључујући и 

проширење дијела или цјелине домаћег привредног друштва 

или установе (члан 2. тач. 2. и 7), да, у складу са законима 

Републике Српске и БиХ, страни улагачи имају иста права и 

обавезе као и домаћи улагачи, а то подразумијева да се неће 

вршити дискриминација страних улагача по било ком основу, а 

нарочито не по основу држављанства, мјеста боравка, вјерске 

припадности или државе поријекла улагања (члан 4), да страни 

улагач може основати пословни субјекат у Републици Српској 

под истим условима који важе за домаће улагаче, а у складу са 

одредбама закона којим се уређују привредна друштва, као и 

другим позитивним законским прописима, уколико овим 

законом није другачије одређено (члан 5). 

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) 

прописано: да органи управе доносе правилнике, наредбе, 

упутства и друге опште акте, те да се правилником се разрађују 

поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 63. ст. 1. и 



70 

 

2), да министар представља министарство, доноси прописе из 

члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим 

појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима 

запослених у министарству и одлучује о другим питањима из 

дјелокруга министарства (члан 76. став 2).  

Суд констатује да је, у току овог поступка, ступио на 

снагу Закон о измјени и допунама Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 131/20) чијим 

чланом 3. је прописано да се у члану 92. Закона о играма на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/19), 

између осталог, додаје нови став 5. којим је утврђено да 

министар доноси правилник којим се прописују услови и 

поступак под којим се даје овлашћење за послове електронског 

плаћања.  

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 

Суд је утврдио да је прописујући на оспорени начин доносилац 

Правилника предметну материју уредио сагласно овлашћењу 

из члана 92. став 5. и члана 93. став 4. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19 и 131/20), 

као и у складу са надлежностима из члана 63. ст. 1. и 2. и члана 

76. став 2. Закона о републичкој управи, а што је сагласно 

уставним гаранцијама из члана 5. став 1. ал. 4. и 5. и члана 69. 

став 1. Устава. 

Прописујући да у случају када се плаћање врши 

електронски, путем посредника, посредник у плаћању може 

бити правно лице које је дужно да прибави одобрење 

Министарства финансија, уз испуњавање услова да има 

сједиште у Републици Српској и да највећи обим пословања 

обавља у Републици Српској, доносилац оспореног акта није 

повриједио права и обавезе страних улагача из члана 4. Закона 

о страним улагањима, како то погрешно сматра предлагач. 

Оспорено прописивање не дискриминише, нити на други начин 

ограничава страног улагача да, у смислу члана 2. тачка 2. 

наведеног закона, уложи у новоосновани или постојећи 

пословни субјекат, тј. у било које домаће привредно друштво 
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или установу (члан 2. тачка 7. истог закона). Такође, имајући у 

виду да страни улагач, у складу са позитивним законским 

прописима, може основати пословни субјекат у Републици 

Српској под истим условима који важе за домаће улагаче (члан 

5. Закона о страним улагањима), Суд не налази да у 

прописивању из члана 16. став 4. тачка 4. Правилника постоје 

елементи који би условили дискриминацију страног улагача, те 

ограничили или спријечили његово учешће у конкуренцији за 

обављање послова посредовања у плаћању електронским 

путем. Узимајући у обзир изложено, Суд је утврдио да је 

прописујући на оспорени начин доносилац оспореног акта 

поступао сагласно обавези једнакоправног тертмана страних и 

домаћих улагача. 

Имајући у виду прописивање из члана 92. став 5. 

Закона о играма на срећу, Суд налази да је доносилац 

оспореног општег акта, између осталог, и чланом 16. став 4. 

тачка 4. Правилника конкретизовао наведену законску 

одредбу. Суд је утврдио да су без правног значаја наводи 

предлагача према којима је, уређујући на оспорени начин, 

министар прекорачио своја овлашћења из члана 93. став 4. 

Закона о играма на срећу. 

С обзиром на изложено, наводи предлагача који се тичу 

неусаглашености оспорене одредбе Правилника са чл. 50, 52, 

54, 66. став 2. и члана 108. став 2. Устава, према оцјени Суда, 

нису основани. 

Наводи предлагача према којима је оспореним 

нормирањем доносилац Правилника утврдио ограничења за 

слободно предузетништво, као и да су њиме дискриминисани 

пословни субјекти са сједиштем у Републици Српској, који 

претежан обим пословања имају у иностранству и Федерацији 

БиХ, те пословни субјекти са сједиштем ван Републике Српске 

који у њој имају регистровану пословну јединицу или који на 

други начин у Републици Српској законито обављају 

дјелатност, према мишљењу Суда, нису од значаја за 

рјешавање ове правне ствари, јер нису засновани на разлозима 
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уставноправне природе, нити су наводи о дискриминацији 

образложени у контексту уставних одредаба које обезбјеђују 

забрану дискриминаторног третмана.  

Такође, Суд није разматрао наводе предлагача који се 

тичу неусаглашености оспорене одредбе Правилника са 

Законом о привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 

82/19) јер су дати уопштено, без прецизирања која је одредба 

тог закона, према мишљењу предлагача, повријеђена 

оспореним прописивањем.  

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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић 

 

Број: У-9/20                 ПРЕДСЈЕДНИК   

24. фебруар 2021. године                                УСТАВНОГ СУДА 

                                                                                                        

Мр Џерард Селман 

 

                                                                        

Имајући у виду да страни улагач може основати 

пословни субјекат у Републици Српској под истим 

условима који важе за домаће улагаче, Уставни суд није 

нашао да постоје елементи који би условили 

дискриминацију страног улагача, те ограничили или 

спријечили његово учешће у конкуренцији за обављање 

послова посредовања у плаћању електронским путем.  
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 Одлука 

Број У-12/20 од 24. фебруара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 19/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и 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 24. фебруара 2021. 

године, д о н и о  је 

   

О Д Л У К У 

     

Утврђује се да члан 191. став 5. Закона о 

прекршајима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17) није у 

сагласности са Уставом Републике Српске. 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 127. став 2. тачка 3) 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 

        

Младен Убовић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 127. став 2. тачка 3) и члана 191. 

став 5. Закона о прекршајима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 63/14, 110/16 и 100/17). У 

иницијативи се наводи да оспорене законске одредбе нису у 

сагласности са чланом 16. став 2. и чланом 113. став 1. Устава 

Републике Српске, јер грађанима ускраћују Уставом зајемчено 

право на жалбу. Поред тога, давалац иницијативе сматра да су 

наведене норме супротне члану 6. став 1. и члану 13. Европске 

конвенције за заштиту људских права и основних слобода, које 
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гарантују право на дјелотворан правни лијек. У погледу члана 

127. став 2. тачка 3) предметног закона у иницијативи се 

износи став да је оваквим прописивањем оштећеном лицу у 

прекршајном поступку ускараћено право на жалбу у случају 

када је прекршајни поступак покренут од стране овлашћених 

органа за покретање прекршајног поступка, односно да 

оштећени може поднијети жалбу само на одлуку која је 

донесена поводом његовог захтјева за покретање прекршајног 

поступка. У вези с тим, указује се на одредбу члана 203. став 2. 

овог закона којим је прописано да окривљени и подносилац 

захтјева могу изјавити жалбу на рјешење о прекршају, из чега 

произлази да оштећени, као учесник у поступку, нема 

могућност да изјави жалбу на првостепену одлуку у 

прекршајном поступку. Образлажући наводе о повреди члана 

191. став 5. предметног закона давалац иницијативе истиче да 

је овом нормом окривљеном који је прихватио одговорност у 

прекршајном поступку ускраћено право на жалбу, односно да 

је онемогућено да суд више инстанце испита законитост и 

правилност одлуке првостепеног суда у погледу трошкова 

поступка, одузимања имовинске користи и накнаде штете, јер 

предвиђа право на жалбу окривљеног само у односу на 

изречену санкцију. 

У одговору на иницијативу који је доставила Народна 

скупштна Републике Српске наводи се да је иницијатива 

неоснована, те да садржи погрешно и произвољно тумачење 

оспорених законских одредаба, као и уставних норми на чију 

се повреду позива. Законодавац је мишљења да позитивне 

одредбе Закона о прекршајима Републике Српске, а посебно 

одредбе оспорене предметном иницијативом, значе досљедну 

примјену Устава Републике Српске, па тиме и члана 16, којим 

се свим грађанима јемчи право на једнаку заштиту права у 

поступку пред судом или другим државним органом, као и 

право на жалбу или друго правно средство против одлуке 

којом се рјешава о његовом праву. У погледу члана 191. став 5. 

предметног закона у одговору се указује на одредбу члана 203. 
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овог закона, из којег, како се истиче, произлази да окривљени и 

подносилац захтјева могу жалбом побијати рјешење о 

прекршају због одлуке о санкцији, мјери упозорења, 

одузимању имовинске користи, трошковима прекршајног 

поступка и имовинскоправном захтјеву. Прописивање из члана 

191. Закона је, како се даље наводи, у функцији унапређења 

ефикасности и краћег трајања прекршајног поступка. Поред 

тога, у одговору се наводи да, с обзиром на то да је оштећени 

странка у прекршајном поступку када поднесе захтјев за 

покретање овог поступка, исти у овом својству има право да из 

прописаних жалбених основа побија рјешење о прекршају. 

Надаље, истиче се да је члановима 61. и 69. овог закона 

прописано да се одузимањем предмета не дира у право трећих 

лица на накнаду штете од окривљеног, те да нико не може 

задржати имовинску корист која је прибављена прекршајем. 

Исто тако, указује се на члан 72. предметног закона, према 

којем ће суд упутити оштећеног или друго овлашћено лице да 

имовинскоправни захтјев, или вишак тог захтјева, оствари у 

парници, уколико се ово питање не расправи у прекршајном 

поступку. Сходно наведеном, оспорено прописивање је, по 

мишљењу Народне скупштине, сагласно одредби члана 113. 

Устава, јер је заштита окривљеног и оштећеног, као и других 

овлашћених лица у прекршајном поступку обезбијеђена 

одребама предметног закона, као и прописа који уређује 

парнични поступак, а све са циљем постизања ефикасности 

прекршајног поступка.  

 Чланом 127. став 2. тачка 3) Закона о прекршајима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

63/14, 110/16 и 100/17) прописано је да оштећени има право да 

сам или посредством свог законског заступника или 

пуномоћника изјављује жалбу на одлуку која је донесена 

поводом његовог захтјева за покретање прекршајног поступка. 

Према оспореном члану 191. став 5. овог закона, у поуци о 

правном лијеку окривљени ће се подучити да се жалбом може 

рјешење побијати само у погледу изречене санкције. 
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У поступку оцјењивања уставности оспорених 

одредаба 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 свако има право на једнаку заштиту 

својих права у поступку пред судом и другим државним 

органом и организацијом, те да је сваком зајeмчено 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). 

Одредбама Европске конвенције за заштиту људских 

права и основних слобода на које указује давалац иницијативе 

утврђено је да: свако има право да законом одређен, независан 

и непристрасан суд, правично, јавно и у разумном року одлучи 

о његовим правима и обавезама грађанске природе или о 

кривичној оптужби против њега, да ће се пресуда прогласити 

јавно, али медији и јавност могу се искључити у интересу 

морала, јавног реда или националне сигурности у 

демократском друштву када то захтијевају интереси 

малољетника или заштита приватног живота старнака, или у 

посебним околностима, у мјери која је по мишљењу суда 

неопходна, када би јавност могла штетити интересима правде 

(члан 6. став 1), те да свако, коме су повријеђена права и 

слободе предвиђена у овој конвенцији има право на 

дјелотворан правни лијек пред домаћим властима, без обзира 
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на то да ли су повреду извршила лица која су поступала у 

службеном својству (члан 13).   

Из наведених уставних одредаба, по оцјени Суда, 

произлази да је законодавац овлашћен да уређује све сегменте 

поступка пред судовима и другим државним органима, па тако 

и прекршајни поступак. 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, 

оспореним одредбама чл. 127. став 2. тачка 3) и 191. став 5. 

прописани услови за изјављивање жалбе оштећеног у 

прекршајном поступку и окривљеног који је прихватио 

одговорност за почињени прекршај.  

Приликом разматрања оспорених законских одредаба 

Суд је такође узео у обзир релевантне норме предметног закона 

којима је 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, привредна 

друштва и друга правна лица која имају јавна овлашћења а у 

чију надлежност спада непосредно извршење или надзор над 

извршењем закона или прописа којима су прописани прекршаји 

(члан 11. став 1. тачка 2), да је окривљени правно или физичко 

лице против којег је покренут прекршајни поступак (члан 11. 

став 1. тачка 3), да је оштећени правно или физичко лице које је 

претрпјело штету насталу чињењем прекршаја (члан 11. став 1. 

тачка 4), да ако докази изведени у прекршајном поступку не 

пружају поуздан основ да се имовинскоправни захтјев у 

цијелости или дјелимично усвоји, суд ће упутити оштећеног или 

друго овлашћено лице да имовинскоправни захтјев, односно 

вишак тог захтјева може остварити у парници (члан 72. став 1), 

да се правилима прекршајног поступка овог закона омогућава 
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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 санкција (члан 105. став 1), 

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 

учесници у прекршајном поступку бранилац окривљеног, 

законски заступник или пуномоћник окривљеног, оштећени и 

друго лице када је то законом одређено (члан 120. став 2), да су 

овлашћени подносиоци захтјева за покретање прекршајног 

поступка овлашћени органи из члана 11. овог закона (члан 121. 

став 1), да оштећени може покренути прекршајни поступак само 

ако није издат прекршајни налог, односно ако није поднесен 

захтјев за покретање прекршајног поступка у року од 60 дана од 

дана чињења прекршаја или у року од 60 дана од одустајања од 

захтјева за покретање прекршајног поступка у смислу члана 161. 

став 1. овог закона (члан 121. став 2), да је, у смислу овог закона, 

оштећени лице чије је неко лично или имовинско право 

повријеђено или угрожено прекршајем (члан 127. став 1), да 

оштећени има право да сам или посредством свог законског 

заступника или пуномоћника подноси захтјев за покретање 

прекршајног поступка у случајевима прописаним овим законом, 

да подноси доказе, даје приједлоге и истиче имовинскоправни 

затјев за накнаду штете или враћање ствари и изјављује жалбу 

на одлуку која је донесена поводом његовог захтјева за 

покретање прекршајног поступка (члан 127. став 2), да ако 

окривљени прихвати одговорност, суд ће одлучити само о врсти, 

висини санкције и трошковима поступка, а евентуално и о 

одузимању имовинске користи и накнади штете оштећеном, 

извођењем достављених и предложених доказа неопходних да 

се одлучи о тим околностима (члан 191. став 3), да у случају из 

става 3. члана 191. овог закона одлука не мора да садржи 

образложење, осим у погледу  изречене санкције, трошкова 
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поступка, одузимања имовинске користи и накнаде штете (члан 

191. став 4), да је жалба редовни правни лијек који се изјављује 

против првостепеног рјешења о прекршају, те да окривљени и 

подносилац захтјева могу изјавити жалбу на рјешење о 

прекршају (члан 203), да се рјешење о прекршају може побијати, 

између осталог, због одлуке о санкцији, мјери упозорења, 

одузимању имовинске користи, трошковима прекршајног 

поступка и имовинскоправном захтјеву (члан 208. тачка 4).   

  Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да 

прописивањем из одредбе члана 127. став 2. тачка 3) 

предметног закона нису нарушене уставне гаранције на које се 

указује у иницијативи. Овом законском нормом прописано је 

да оштећени у прекршајном поступку има право да изјави 

жалбу на одлуку донесену поводом његовог захтјева за 

покретање прекршајног поступка. Давалац иницијативе налази 

да су пропуштањем законодавца да овом одредбом оштећеном 

омогући изјављивање жалбе и у случају када није подносилац 

захтјева за покретање овог поступка нарушене одредбе члана 

16. став 2. и члана 113. став 1. Устава. Приликом оцјењивања 

предметне законске норме Суд је имао у виду да је одредбом 

члана 120. став 1. тачка 3) оспореног закона прописано да 

оштећени у прекршајном поступку има статус странке када је 

поднио захтјев за покретање овог поступка, док је чланом 121. 

став 2. законодавац дефинисао у којим случајевима оштећени 

може покренути прекршајни поступак. Надаље, према члану 

203. став 2. овог закона, подносилац захтјева може изјавити 

жалбу на рјешење о прекршају, из чега јасно произлази да 

оштећени, који има својство странке у поступку (јер је 

подношењем затјева покренуо прекршајни поступак), има 

право да изјави жалбу и побија рјешење о прекршају из свих 

законом прописаних жалбених основа. С друге стране, када је 

прекршајни поступак покренут од стране других, законом 

овлашћених субјеката, оштећени, према одредби члана 120. 

став 2. тачка 3) предметног закона, има статус учесника у 

прекршајном поступку, те у овој правној ситуацији нема 
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могућност да изјави жалбу на рјешење о прекршају. Оваквим 

прописивањем, по оцјени Суда, није дошло до повреде 

зајемченог права на жалбу или друго правно средство из члана 

16. Устава, као ни члана 113. став 1. Устава, јер се положај 

оштећеног који има својство учесника у прекршајном поступку 

не може довести у контекст ових уставних норми. Суд, наиме, 

сматра да се ове уставне гаранције односе превасходно на 

права лица која имају статус странака у поступку о чијим се 

правима рјешава, због чега им је предметним уставним 

нормама гарантована могућност побијања одлука органа који 

их доносе. Дакле, оштећени који има статус странке у 

прекршајном поступку, у погледу штете коју је претрпио 

извршењем прекршаја може изјавити жалбу на рјешење о 

прекршају, док у својству учесника у овом поступку свој 

имовинскоправи интерес може, сходно одредби члана 72. став 

1. оспореног закона, реализовати покретањем парничног 

поступка пред надлежним судом, уколико суд у прекршајном 

поступку не усвоји његов имовинскоправни захтјев. Имајући у 

виду наведено, Суд је оцијенио да нису основани наводи 

иницијативе о неуставности оспорене норме члана 127. став 2. 

тачка 3) предметног закона. 

 У поступку оцјењивања уставности одредбе члана 191. 

став 5. Закона о прекршајима Републике Српске Суд је утврдио 

да су оваквим прописивањем нарушене норме из члана 16. став 

2, члана 113. став 1. и члана 48. став 1. Устава. Наиме, ова 

законска одредба се односи на правну ситуацију када 

окривљени у прекршајном поступку прихвати одговорност, те 

му се поуком о правном лијеку даје могућност да рјешење о 

прекршају жалбом побија само у погледу изречене санкције. 

Приликом оцјене оспорене одредбе члана 191. став 5. овог 

закона Суд је узео у обзир да је ставовима 3. и 4. истог члана 

Закона прописано да ако окривљени прихвати одговорност, суд 

ће одлучити само о врсти, висини санкције и трошковима 

поступка, а евентуално и о одузимању имовинске користи и 

накнади штете оштећеном, извођењем достављених и 
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предложених доказа неопходних да се одлучи о тим 

околностима, те да одлука у том случају садржи образложење у 

погледу изречене санкције, трошкова поступка, одузимања 

имовинске користи и накнаде штете. Дакле, када се има у виду 

да ће у случају прихватања одговорности од стране 

окривљеног суд одлучити о наведеним питањима, Суд сматра 

да је, сходно гаранцијама из члана 16. став 2. и члана 113. став 

1. Устава, законодавац окривљеном требао дати могућност 

побијања одлуке о прекршају из свих основа који су засновани 

на његовом правном интересу, а не само у погледу изречене 

санкције. Наиме, без обзира на то што је прихватио 

одговорност, несумњиво је да поред одлуке о санкцији, 

окривљени може имати правни интерес за побијање и одлуке о 

трошковима поступка, те евентуално и одузимању имовинске 

користи и накнади штете, уколико суд у конкретном случају о 

томе одлучи. Иако доносилац оспореног закона у свом 

одговору на иницијативу истиче да је оспорено законско 

рјешење из члана 191. став 5. предметног закона усвојено са 

циљем унапређења ефикасности прекршајног поступка и 

његовог краћег трајања, Суд сматра да могућност изјављивања 

жалбе по више жалбених основа, а не само у погледу изречене 

санкције, не може довести у питање ово начело прекршајног 

поступка. Дакле, прописивањем могућности за изјављивање 

жалбе само у погледу изречене санкције, окривљеном је, по 

оцјени Суда, нарушено право на жалбу, односно правно 

средство против одлуке којом се рјешава о његовом праву или 

на праву заснованом интересу које је зајемчено чланом 16. став 

2. и чланом 113. став 1. Устава.  

Суд није разматрао паушалне наводе иницијативе о 

повреди члана 6. став 1. и члана 13. Конвенције за заштиту 

људских права и основних слобода. Наиме, члан 13. ове 

конвенције предвиђа право на дјелотворан правни лијек 

поводом повреде права и слобода заштићених Конвенцијом, 

али иницијатива не садржи никакво образложење у том 

погледу. Исто тако, давалац иницијативе није образложио на 
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који начин су оспореним прописивањем нарушене гаранције из 

члана 6. став 1. Конвенције. 

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), 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-12/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

24. фебруар 2021. године                                УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

                                                        

Прописивањем могућности изјављивања жалбе 

само у односу на изречену санкцију окривљеном нарушено 

је његово право на жалбу, односно правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на 

праву заснованом интересу које гарантује Устав. 

Када оштећени има својство учесника у 

прекршајном поступку, свој имовинскоправи интерес 

може реализовати покретањем парничног поступка 

пред надлежним судом ради чега нема повреде његовог 

уставног права на жалбу против одлуке прекршајног 

суда. 
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Рјешење 

Број У-13/20 од 24. фебруара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 19/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 24. фебруара 2021. године, донио је   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 3. став 2, члана 7, члана 10. став 1. и 4. и 

члана 16. став 1. Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката  („Службени гласник Републике 

Српске“ број 62/18).  

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Мира Раљић из Бањалуке дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за оцјењивање уставности 

чланова 3. став 2, чл. 7, чл. 10. став 1. и 4. и чл. 16. став 1. 

Закона о легализацији бесправно изграђених објеката („ 

Службени гласник Републике Српске“ број 62/18), због, како се 

наводи, несагласности  ових одредби са члановима 5. алинеје 1. 

и 3, чл. 10, чл. 16. став 1, чл. 12, чл. 45. и чл. 53. Устава 

Републике Српске. У иницијативи се наводи да су чланови 3. 

став 2. и чл. 16. став 1. Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката, који прописују привремено задржавање 

бесправног објекта и прикључивање на објекте комуналне 

инфраструктуре, односно прекид  поступка извршења рјешења 

о уклањању бесправног објекта до правоснажног окончања 

поступка легализације, у супротности са чланом 10, чланом 16. 
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став 1. Устава и чланом 14. Европске конвенције о заштити 

људских права и основних слобода. Давалац иницијативе 

сматра да су ове законске одредбе дискриминаторске према 

власницима непокретности које граниче са непокретностима на 

којима се налазе бесправно изграђени објекти, јер предвиђају 

привремено задржавање бесправног објекта до правоснажног 

окончања поступка легализације, а по мишљењу даваоца 

иницијативе, не постоји нити један механизам правне заштите 

власника сусједних непокретности након што издавање 

накнадне грађевинске дозволе постане коначно и извршно. 

Поред наведеног, у иницијативи се истиче да је овакво 

прописивање супротно члановима 12. и 53. Устава, као и 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

одредбама Закона о заштити потрошача у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 

18/17), јер прикључивање на објекте комуналне 

инфраструктуре омогућава коришћење бесправно изграђених 

објеката и прије него што се за исте изда употребна дозвола, 

што представља опасност по здравље станара и непосредну 

околину. Прописивањем да се бесправно изграђени објекти не 

руше, већ задржавају и прикључују на објекте комуналне 

инфраструктуре, поред инвеститора, власника и корисника 

бесправно изграђених објеката амнестирају се од одговорности 

и јавне службе које су извршиле прикључења, што је по 

мишљењу даваоца иницијативе у супротности са актима који 

регулишу дјелатност тих служби и то чланом 18. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ број 124/11), чланом 57. став 2. Закона о електричној 

енергији („Службени гласник Републике Српске“ бр. 8/08, 

34/09 и 1/11), чланом 3. тачка б) Општих услова за испоруку и 

снабдјевање електричном енергијом („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 85/08). По мишљењу даваоца 

иницијативе, члан 7. Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката у супротности је са чланом 5. алинеја 1. и 
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чланом 16. Устава, те одредбама члана 38. Закона о општем 

управном поступку. Давалац иницијативе истиче да власници 

парцела које граниче са парцелом на којој је бесправно 

изграђен објекат, због неадекватног поступања надлежних 

органа просторног уређења локалних заједница и 

инспекцијских органа, односно поступања супротно одредбама 

чланова 6, 7. и 16а  Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07,50/10 

и 66/18), до сазнања да су странка у поступку, најчешће дођу 

након што је објекат изграђен и у употреби, односно у фази 

уписа објекта у јавне евиденције или пак покретањем поступка 

легализације, чиме им се, супротно члану 7. Закона о 

легализацији, онемогућава учешће у поступку, па самим тим и 

заштита њихових права. Давалац иницијативе сматра да је члан 

10. став 1. закона у супротности са чланом 5. алинеје 1. и 3. 

Устава и чланом 1. Првог протокола Европске конвенције о 

људским правима и слободама, а члан 10. став 4. у супротности 

са чланом 16. став 1. и чланом 45. Устава. Истиче да се 

прописивањем као у овим члановима закона крше права 

власника сусједних непокрености, а прописивањем да носилац 

израде документа просторног уређења може дати и друго 

мишљење, другачије у односу на регулациони план који није 

испоштован у случају бесправне градње, дерогира се 

конкретни регулациони план, који је усвојен на скупштини 

јединице локалне самоуправе. Закључно, давалац иницијативе 

сматра да оспорени закон омогућава превођење бесправне 

градње у правно допустиве оквире, што је, по његовом 

мишљењу, супротно начелу владавине права и стимулативно за 

будуће бесправне градитеље, те описује вођење различитих 

управних и судских поступака у случају  изградње објекта у 

Улици Браће Југовића 67 у Бањалуци.   

У одговору на иницијативу који је Суду доставила 

Народна скупштина Републике Српске истиче се да се 

иницијатива и образложења дата у истој не могу прихватити 

као основана и оправдана, те да се у конкретном случају не 
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ради о оцјени уставности, него о незадовољству даваоца 

иницијативе одређеним законским рјешењима. Доносилац 

оспореног акта наводи да је неосновано образложење које 

давалац иницијативе даје у погледу члана 3. став 2. и члана 16. 

став 1. оспореног закона, истичући да прописивање као у овим 

оспореним одредбама, управо обезбјеђује власницима 

сусједних некретнина да ће корисници бесправних објеката 

користити комуналну инфраструктуру и одређена правила тако 

да неће бити алтернативних начина обезбјеђивања потреба 

корисника тих објеката у погледу воде за пиће, испуштања 

отпадних вода, електричне енергије и слично, те да је овакво 

законско рјешење одређено чињеничним стањем током трајања 

поступка легализације и да би свако друго рјешење имало 

далеко веће негативне посљедице. Наводи се да се поступак 

легализације управо и проводи да би се у том поступку 

доказало да изграђени објекат задовољава принципе и услове 

прописане Законом о уређењу простора и грађењу, Законом о 

комуналним дјелатностима, Законом о стварним правима и 

другим прописима, те да је за објекте за које није могућа 

легализације предвиђено уклањање, како је то већ прописано 

чланом 16. став 3. Закона. У одговору на иницијативу се 

оспоравају наводи иницијативе у вези члана 7. Закона, 

цијенећи да се према одредби члана 4. Закона на питања која 

нису уређена овим законом сходно примјењују одредбе Закона 

о уређењу простора и грађењу, а чијим чланом 6. је на 

поступке прописана примјена Закона о општем управном 

поступку, осим на случајеве који су прописани на другачији 

начин. Стога се у одговору  истиче да права власника 

сусједних парцела нису одузета или умањена, јер их они увијек 

могу штитити у другим поступцима и код других органа или 

институција, без обзира на предметни закон, када би бесправи 

градитељ започео поступак легализације. Такође се наводи да 

су неосновани наводи даваоца иницијативе у вези са оцјеном 

уставности члана 10. став 1. Закона, јер управо преостале 

одредбе овог члана демантују наводе даваоца иницијативе и 
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гарантују заштиту његових права. Могућност која је као 

изузетак од правила дата чланом 10. став 1. Закона није 

безусловна, а заштита права и интереса сусједа обезбијеђена је 

ставом 4. овог члана, о чему треба да води рачуна надлежни 

орган управе у поступку легализације, како то саме одредбе 

закона прописују. У одговору се истиче да оспорене одредбе, 

као ни Закон у цјелини, не оспоравају нити ограничавају право 

на слободно и неометано располагање приватном имовином, 

нити могућност учешћа сусједа у својству странке у поступку 

издавања локацијских услова подручја будуће изградње 

обухваћеног спроведбеним документом просторног уређења, 

па су самим тим неосновани наводи иницијативе о 

несагласности оспорених законских одредби са Уставом. 

Предлаже се да Суд иницијативу не прихвати.   

Оспореним  члановима 3. став 2,  чл. 7, чл. 10. став 1. и 

4. и чл. 16. став 1. Закона о легализацији бесправно изграђених 

објеката („ Службени гласник Републике Српске“ број 62/18) је 

прописано:  

„Захтјев из става 1. овог члана је основ за привремено 

задржавање бесправног објекта и прикључивање на објекте 

комуналне инфраструктуре док се правоснажно не оконча 

поступак легализације (члан 3. став 2); 

Власници парцела које граниче са парцелом на којој се 

налази бесправни објекат који је предмет легализације, а који у 

току бесправне изградње нису тражили предузимање мјера 

инспекцијског надзора ради спречавања бесправне изградње 

или се нису противили таквој изградњи код органа надлежног 

за издавање грађевинске дозволе, немају својство странке у 

поступку легализације тог објекта (члан 7); 

Изузетно, за завршене објекте из члана 2. овог закона, 

који нису у складу са документом просторног уређења, може се 

извршити легализација без претходне измјене документа 

просторног уређења, ако је у односу на планирану спратност 

објекта одступљено за највише двије етаже, од којих је задња 

поткровље, или ако је дошло до одступања до 10 % од 



88 

 

планираних хоризонталних габарита, а тим одступањима није 

нарушена регулациона и грађевинска линија  (члан 10. став 1); 

Приликом одлучивања о захтјеву за легализацију 

објеката из става 1. овог члана надлежни орган управе дужан је 

утврдити да су испуњени сви услови који се односе на 

стабилност и безбједност објекта прописани овим законом, те 

да таква легализација нема негативне утицаје на сусједне 

објекте и права других лица, на основу стручног мишљења 

носиоца израде документа просторног уређења у чијем 

обухвату се објекат налази или другог правног лица са 

лиценцом за израду докумената просторног уређења, уколико 

је носилац израде документа просторног уређења престао да 

постоји (члан 10. став 4); 

Ако је захтјев за легализацију поднесен, надлежни 

урбанистичко-грађевински инспектор ће на захтјев 

инвеститора, односно власника бесправног објекта, закључком 

прекинути поступак извршења рјешења о уклањању 

бесправног објекта до правоснажности окончања поступка 

легализације, осим ако је у одговарајућем поступку већ 

утврђено да би задржавање тог објекта или дијела објекта 

онемогућило привођење земљишта на којем је изграђен 

крајњој намјени у складу са спроведбеним документом 

просторног уређења (члан 16. став 1)“ . 

Одредбама Устава Републике Српске на које се указује 

у иницијативи, као и одредбама Устава које су по оцјени Суда 

релевантне у предметној ствари је утврђено:   да се уставно 

уређење Републике темељи на гарантовању и заштити људских 

слобода и права у складу са међународним стандардима и 

социјалној правди (члан 5. алинеје 1. и 3); 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); слобода и лична 
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безбједност човјека су неповредиви, никоме се не може 

одузети или ограничити слобода, осим у случајевима и по 

поступку који су утврђени законом (члан 12); свако има право 

на једнаку заштиту својих права пред судом и другим 

државним органом и организацијом (члан 16. став 1); свако је 

дужан да се придржава Устава и закона, свако је дужан да 

савјесно и одговорно врши повјерену му јавну функцију (члан 

45); Република мјерама економске и социјалне политике 

подстиче економски развој и повећање социјалног благостања 

грађана (члан 51); Република обезбјеђује заштиту потрошача 

(члан 53); законом се 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); Република уређује 

и обезбјеђује, између осталог: остваривање и заштиту људских 

права и слобода, својинске и облигационе односе и заштиту 

свих облика својине, основне циљеве и правце демографског и 

социјалног развоја, коришћење простора, политику и мјере за 

усмјеравање развоја и друге односе од интереса за Републику, 

у складу са Уставом (члан 68. Устава, који је замијењен 

Амандманом XXXII, тачке 5, 6, 8. и 18); закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом 

(члан 108. став 1).  

Осим цитираних оспорених одредби Закона о 

легализацији бесправно изграђених објеката (“Службени 

гласник Републике Српске“ број 62/18), Суд је имао у виду и 

сљедеће одредбе овог закона, којима је прописано: овим 

законом уређују се услови и начин легализације бесправно 

изграђених објеката или дијелова објекта, започетих или 

изграђених до ступања на снагу овог закона (члан 1); 

легализација у смислу овог закона представља накнадно 

издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за 

бесправно изграђене објекте, односно дијелове објеката, а 

бесправним објектом, у смислу овог закона, сматрају се 

објекти или дијелови објеката изграђени или започети без 
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грађевинске дозволе, као и објекти или дијелови објеката 

изграђени на основу грађевинске дозволе на којима је 

приликом грађења одступљено од грађевинске дозволе и 

главног пројекта или су реконструисани без грађевинске 

дозволе (члан 2); поступак легализације, на који се односе 

одредбе овог закона, покреће се по захтјеву инвеститора или 

власника објекта (члан 3. став 1); на питања која нису уређена 

овим законом се примјењују одредбе Закона о уређењу 

простора и грађења, осим одредаба које се односе на главу V-

легализација (члан 4); плански основ за легализацију 

бесправног објекта је спроведбени документ просторног 

уређења, а ако таквог документа нема за земљиште на којем је 

објекат изграђен, поступак утврђивања планског основа за 

легализацију спроводи се према одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу (члан 5. став 2); накнадни локацијски 

услови и рјешење о накнадном издавању грађевинске дозволе 

за бесправне објекте издају се на основу доказа прописаних 

Законом о уређењу простора и грађењу (члан 6. став 1);  

изузетно од става 1. овог члана, за бесправне индивидуалне 

стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте чија је 

бруто грађевинска површина мања од 400 м2, осим за сложене 

објекте у смислу Закона о уређењу простора и грађењу, када 

орган надлежан за издавање грађевинске дозволе утврди да је 

објекат који је предмет легализације завршен и да испуњава 

прописане услове за грађење и коришћење, накнадна 

грађевинска и употребна дозвола издаје се истим рјешењем 

(члан 6. став 2); у случају из става 1. овог члана инвеститор, 

односно власник објекта који је изграђен у комерцијалне сврхе, 

поред накнада које је дужан платити у поступку легализације 

прописаних одредбама овог закона, дужан је јединици локалне 

самоуправе уплатити и износ у вриједности трошкова измјене 

и допуне документа просторног уређења које би иначе 

легализација таквог објекта захтијевала према стручном 

мишљењу носиоца израде документа просторног уређења у 

чијем обухвату се објекат налази (члан 10. став 2); износ из 
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става 2. овог члана које инвеститор, односно власник уплаћује 

на име измјене документа просторног уређења утврђује 

надлежни орган јединице локалне самоуправе рјешењем којим 

утврђује трошкове ренте и уређења грађевинског земљишта и 

накнаду за легализацију, а на основу просјечних трошкова 

израде документа просторног уређења у претходној години за 

њено подручје, а средства се користе за израду документа 

просторног уређења (члан 10. став 3); инвеститор, односно 

власник објекта који је предмет легализације дужан је платити 

накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту, 

обрачунате у поступку издавања рјешења о накнадном 

издавању грађевинске дозволе бесправно изграђеног објекта, 

уз могућност плаћања на начин прописан чланом 75. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу (члан 11. став 1); ако 

инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за 

легализацију не поднесе у року од шест мјесеци, рачунајући од 

дана ступања на снагу овог закона, осим накнада из става 1. 

овог члана додатно плаћа и накнаду за легализацију која 

износи 20% од обрачунатог износа накнада из става 1. овог 

члана (члан 11. став 3); кад се поступак из става 1. овог члана 

заврши доношењем рјешења о накнадном издавању 

грађевинске дозволе, инспектор ће по правоснажности тог 

рјешења обуставити поступак извршења рјешења о уклањању 

бесправног објекта, а уколико се поступак из става 1. овог 

члана заврши одбијањем или одбацивањем захтјева, 

урбанистичко-грађевински инспектор ће наставити извршење 

рјешења о уклањању бесправног објекта (члан 16. став 2. и 3); 

објекти или дијелови објеката који су почети супротно 

важећим прописима након ступања на снагу овог закона не 

могу се легализовати (члан 17. став 1); поступци легализације 

објеката започети до дана ступања на снагу овог закона, по 

захтјевима који су поднесени до 31. децембра 2016. године, 

окончаће се по одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу, осим уколико су одредбе овог закона повољније за 

инвеститора (члан 18). 
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Поред наведених одредаба Закона о легализацији, Суд је 

узео у обзир и релевантне одредбе Закона о уређењу простора и 

грађења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), којима је прописано : овим законом уређује 

се систем просторног планирања и уређења простора, припрема, 

израда и доношење документа просторног уређења, локацијски 

услови, уређење грађевинског земљишта, издавање дозвола за 

грађење, врсте и садржај техничке документације, грађење 

објеката и међусобни односи учесника у грађењу, употреба и 

уклањање објеката, легализација објеката, вршење надзора над 

примјеном овог закона, надлежност и рад Инжењерске коморе, 

те друга питања од значаја за уређење простора, грађевинско 

земљиште и грађење објеката (члан 1); грађевинска линија је 

планска линија на површини или испод површине земље и воде, 

одређена графички и нумерички планом или на основу плана, 

која представља границу до које се објекат може градити или на 

којој се мора градити, односно линију коју не смије прећи 

најистуренији дио објекта (члан 2. став 1. тачка г); регулациона 

линија је планска линија, одређена графички и нумерички, која 

одваја земљиште планирано за јавне површине од земљишта 

планираног за друге намјене (члан 2. став 1. тачка ч); на 

поступке регулисане одредбама овог закона примјењују се 

одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, 

уколико није другачије прописано одредбама овог закона (члан 

6). 

Разматрајући предметну иницијативу, Суд је  у 

поступку  оцјене члана 3. став 2. и члана 16. став 1. Закона о 

легализацији бесправно изграђених објеката оцијенио да нису 

основани наводи иницијативе о повреди уставног начела 

равноправности грађана из члана 10. Устава и начела заштите 

права у поступку пред судом и другим државним органом и 

организацијом из члана 16. став 1. Устава Републике Српске. 

По оцјени Суда, прописивање као у овим оспореним одредбама 

не доводи у питање принцип равноправности грађана утврђен 

одредбом члана 10. Устава, јер се ове одредбе једнако односе 
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на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији 

прописаној овим одредбама. При томе, у конкретном случају, 

треба имати у виду да се принцип једнакости односи на 

једнакост услова и положаја лица која су поднијела захтјев за 

легализацију бесправно изграђеног објекта и примјењује се на 

сва та лица под једнаким условима. С обзиром на наведено, 

Суд је оцијенио неоснованим наводе иницијативе да су 

оспореним прописивањем власници сусједних непокретности 

дискриминисани у односу на градитеље бесправно изграђених 

објекта, јер се у конкретном случају пореде двије различите 

категорије субјеката права. Такође, по оцјени Суда, нису 

основани наводи из иницијативе о повреди члана 16. став 1. 

Устава. Сви власници сусједних парцела, односно сва лица која 

сматрају да им је бесправном градњом на сусједној парцели 

повријеђено неко право, могу покренути одговарајући 

поступак пред судом или другим државним органом или 

организацијом, ради заштите својих права, како је то 

гарантовано чланом 16. став 1. Устава. Како оспорене законске 

одредбе не искључују то право, Суд је ове наводе из 

иницијативе оцијенио неоснованим. Такође, а у вези са 

наведеним, Суд је оцијенио да је прописивање да подношење 

захтјева за легализацију представља основ за привремено 

задржавање објекта и прикључивање на објекте комуналне 

инфраструктуре до правоснажног окончања поступка 

легализације, као и да поднесени захтјев представља разлог за 

прекид поступка извршења рјешења о уклањању бесправног 

објекта до правоснажног окончања поступка легализације, 

ствар цјелисходне процјене законодавца, односно законодавне 

политике, о чему Уставни суд, сходно члану 115. Устава, није 

надлежан да одлучује. Такође, ненадлежност Уставног суда 

постоји и у погледу тражене оцјене сагласности оспорених 

одредби са Законом о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/11), Законом о 

електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 8/08, 34/09 и 1/11), Законом о уређењу простора и грађењу 
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(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 

и 84/19) и Законом о заштити потрошача у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 

18/17), јер према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни 

суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих 

аката са Уставом и одлучује о сагласности прописа и општих 

акта са законом.  

 Приликом разматрања навода из иницијативе у вези 

члана 7. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката 

(“Службени гласник Републике Српске“ број 62/18), Суд је 

утврдио да давалац иницијативе не тражи оцјену уставности 

наведене законске одредбе, већ оспорава примјену ове одредбе 

у пракси, о чему Уставни суд сагласно члану 115. Устава није 

надлежан да одлучује. 

Наводе иницијативе о несагласности члана 10. став 1. и 

4. Закона са одредбама чланова 5. алинеја 1. и 3, чл. 16. став 1. 

и 45. Устава, Суд је оцијенио неоснованим. Оспореном 

одредбом чл. 10. став 1. Закона дата је могућност легализације 

завршених објеката који нису у складу са документом 

просторног уређења, без претходне измјене документа 

просторног уређења, али само ако је у односу на планирану 

спратност објекта одступљено за највише двије етаже од којих 

је задња поткровље или ако је дошло до одступања до 10 % од 

планираних хоризонталних габарита, а тиме није нарушена 

регулациона и грађевинска линија. Из наведеног произлази да 

се у складу са наведеном законском одредбом могу 

легализовати само завршени објекти који испуњавају 

прописане услове, и то у оквиру постојећег документа 

просторног уређења. Поред тога, у ставу 4. истог члана је 

прописано да је приликом одлучивања о захтјеву за 

легализацију објеката из става 1. овог члана, надлежни орган, 

поред испуњености осталих услова, дужан да утврди да таква 

легализација нема негативне утјецаје на сусједне објекте и 

права других лица, на основу стручног мишљења носиоца 

израде документа просторног уређења, или другог правног 
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лица са лиценцом за израду документа просторног уређења, 

уколико је носилац израде документа просторног уређења 

престао да постоји. С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да 

нису основани наводи иницијативе да се прописивањем као у 

оспореном члану 10. став 1. и 4. крше  права власника 

сусједних непокрености и дерогира постојећи регулациони 

план, јер оспорена законска одредба, као изузетак од правила, 

прописује могућност легализације завршеног објекта без 

претходне измјене документа просторног уређења и уз 

испуњеност, поред осталих, и услова да таква легализација 

нема негативне утицаје на сусједне објекте и права других 

лица. 

У вези са наведеним Суд указује на то да је 

прописивање и у овој оспореној одредби ствар цјелисходне 

процјене законодаваца, који је у оквиру својих уставних 

овлашћења Законом о легализацији бесправно изграђених 

објеката уредио услове и начин легализације бесправно 

изграђених објеката, или дијелова објекта, започетих или 

изграђених до ступања на снагу овог закона, цијенећи да 

постоји општи, односно  јавни интерес да се умјесто прописане 

санкције рушења, односно уклањања објекта, одржи фактичко 

стање изграђености објеката, уважавајући специфичности и 

услове под којима је та изградња вршена, и омогући прелазак 

права на бесправно изграђеним објектима у режим правом 

признатих односа, који би се заснивао на накнадном 

извршавању свих обавеза у погледу изградње објекта које 

терете сваког инвеститора легалне градње, без повреде права 

трећих лица, односно уз најмању мјеру ограничења права 

трећих лица.   

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио да се 

прописивањем као у члану 10. став 1. и 4. не доводе у питање 

уставне гаранције из чланова 5. ал.1. и 3, чл. 16. став 1. и чл. 45. 

Устава на које иницијатива указује, те да стога не постоји ни 

основ за разматрање евентуалне повреде члана 1. Првог 
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протокола Европске конвенције о заштити људских права и 

основних  слобода. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци 

пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

На основу изложеног Суд је 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-13/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

24. фебруар 2021. године                                УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Сва лица која сматрају да им је бесправном 

градњом на сусједној парцели повријеђено неко право 

могу покренути одговарајући поступак пред судом или 

другим државним органом или организацијом ради 

заштите својих права, ради чега тим лицима није 

повријеђено уставно право на жалбу или друго правно 

средство.   

Уставни суд неће прихватити иницијативу у 

случају када давалац иницијативе не тражи оцјену 

уставности конкретне опште одредбе већ оспорава 

њену примјену у пракси, јер није надлежан да о томе 

одлучује. 
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Рјешење 

Број У-14/20 од 24. фебруара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 19/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 24. фебруара 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности чл. 71, 79. и 198. Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

бр.  6/12, 110/16 и 62/18), те члана 113. ст. 4. и 5. Закона о 

извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12,  67/13 и 98/14). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Жељко Бубић из Бање Лукe дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности чл. 71, 79. и 198. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске  ("Службени гласник Републике 

Српске" бр.  6/12, 110/16 и 62/18), те члана 113. ст. 4. и 5. 

Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 59/03, 44/05, 118/07, 29/10 и 67/13). Давалац 

иницијативе указује, прије свега, на међусобну  

неусаглашеност одредаба Закона о премјеру и катастру 

Републике Српске, Закона о извршном поступку и  Закона о 

земљишним књигама ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 67/03, 46/04, 109/05 и 119/08) из које, како наводи, 

произлази и неусаглашеност оспорених законских рјешења са 

одредбама чланова 54,  60. и 108. Устава Републике Српске, те  
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Амандмана CVI на Устав. С тим у вези, давалац иницијативе  

цитира, прије свега, одредбе чланова 54. и 60. став 1, те члана 

108. став 1. Устава и  наводи да су оспорене законске одредбе у 

несагласности са наведеним уставним одредбама јер 

онемогућавају ново успостављање земљишних књига, односно 

земљишнокњижних уложака за непокретности за које до сада 

није успостављена посебна земљишна књига, тј. 

земљишнокњижни уложак, а самим тим онемогућавају и 

вођење извршног поступка и спровођење извршења не 

некретнинама.  На тај начин, оспорене законске одредбе, како 

даље наводи,  повређују имовинско право тражиоца извршења 

који проводи правоснажну и извршну судску одлуку, гдје је 

као предмет извршења означена некретнина која није уписана 

у земљишну књигу, с обзиром на то да је, у тој ситуацији, 

пресуда непроводива, а истовремено стављају извршеника у 

повољнији положај јер  постоји велика могућност да се 

избјегне спровођење извршења на штету тражиоца извршења и 

његове имовине. Имајући у виду да се оспореним 

прописивањем  крше права грађана, тражилаца извршења,  

давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорене 

одредбе наведених закона нису у сагласности са Уставом. 

Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на наводе из иницијативе.  

Оспореним одредбама члана 71. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске  ("Службени гласник Републике 

Српске" бр.  6/12, 110/16 и 62/18) прописано је: 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  

за цијелу катастарску општину (став 2); да се катастар 

непокретности оснива  према подацима: а) катастарске 
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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 б) катастарског или 

комасационог премјера (став 3); да се катастар непокретности 

оснива  у поступку излагања на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивање права на непокретностима 

(став 4); да  поступак из става 4. овог члана спроводи комисија 

за излагање на јавни увид података о непокретностима и 

утврђивање права на непокретностима (у даљем тексту: 

комисија за излагање) (став 5); да се  на основу података из 

става 4. овог члана формира  база података катастра 

непокретности  (став 6). Према оспореним одредбама  члана 

79. овог закона комисија сваком правном или физичком лицу 

за које су прикупљени подаци и адресе и за чије се 

непокретности врши излагање, најкасније осам дана прије дана 

излагања података, упућује позив да у означено вријеме дође у 

радну просторију комисије и да донесе све исправе које служе 

као доказ о правима на непокретностима (став 1), а уз позив се 

прилаже пописни лист или копија посједовног листа (став 2). 

Оспореним  чланом 198. Закона  прописано је да ступањем на 

снагу овог закона одредбе Закона о одржавању премјера и 

катастра земљишта (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 19/96 и 15/10), Закона о премјеру и катастру непокретности 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/06, 110/08 и 

15/10) и Закона о земљишним књигама Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 67/03, 46/04, 

109/05 и 119/08) престају да важе, осим одредаба тих закона 

које се односе на коришћење и одржавање евиденција из члана 

189. овог закона. 

Оспореним одредбама  члана 113. став 4. Закона о 

извршном поступку ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12,  67/13 и 98/14) 

прописано је да након што је рјешење о извршењу донесено, 

поступак извршења на непокретностима на подручју гдје 
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земљишне књиге нису успостављене или су уништене, односно 

нестале, наставиће се након што се непокретност која је 

предмет извршења упише у земљишне књиге у складу са 

главом VIII Закона о земљишним књигама, уколико такав упис 

није у супротности са законом, док је оспореним  ставом 5. 

истог  члана прописано да је тражилац извршења обавезан да 

захтијева упис у земљишне књиге у складу са ставом 4. овог 

члана у року од 15 дана од дана доношења рјешења о 

извршењу, те да о томе, у року који му буде одређен, извијести 

извршни суд  и да, ако тражилац извршења не поднесе захтјев 

за упис у земљишне књиге у предвиђеном року или у датом му 

року о томе не извијести извршни суд, поступак извршења ће 

се обуставити. 

Одредбама Устава Републике Српске у односу на које 

је тражена оцјена уставности наведених одредаба Закона о 

премјеру и катастру Републике Српске и Закона о извршном 

поступку утврђено је: да сви облици својине имају једнаку 

правну заштиту (члан 54), да физичка и правна лица остварују 

својинска права на непокретности према њиховој природи и 

намјени, у складу са законом (члан 60. став 1), да Република 

уређује и обезбјеђује, између осталог,  мјере из своје 

надлежности за случај ратног стања које прогласе институције 

Босне и Херцеговине, као и мјере за случај ванредног стања 

које прогласе институције Републике Српске и да се одредбе 

тачке 3. овог члана не односе на употребу војске и друге мјере 

из надлежности институција Босне и Херцеговине   (Амандман 

CVI на Устав Републике Српске којим је мијењана тачка 3. 

члана 68. Устава), те да закони, статути, други прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са Уставом. 

У другим одредбама Устава које су, по оцјени Суда, од 

значаја за оцјену уставности оспорених одредаба наведених 

закона утврђено је: да Република Српска уређује и обезбјеђује, 

између осталог, својинске и облигационе односе и заштиту 

свих облика својине, те организацију, надлежност и рад 

државних органа (тач. 6. и 10. Амандмана XXXII на Устав 
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Републике Српске којим је мијењан члан 68. Устава), те да се 

оснивање, надлежност, организација и поступак пред судовима 

утврђују законом (члан 122).  

Поред наведених одредаба Устава 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, дигитални архив, топографско-картографску 

дјелатност, Геоинформациони систем Републичке управе за 

геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, 

инфраструктуру геопросторних података Републике Српске и 

геодетскe радовe у инжињерско-техничким областима (члан 1), 

те да је овим законом, између осталог, и то чланом 4. став 1, 

прописано да је катастар непокретности основни и јавни 

регистар о непокретностима и стварним правима на њима; 

чланом 10. став 1. тачка в) да поред послова одређених 

Законом о републичкој управи, дјелокруг Управе су и 

геодетски радови и послови републичке управе који се односе, 

између осталог, на оснивање, обнову и одржавање катастра 

непокретности; чланом 54. да се уписом у катастар 

непокретности стичу, преносе, ограничавају и престају права 

на непокретностима, осим ако законом није другачије 

одређено, те да се 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 тога права у катастар 

непокретности, ако уз захтјев за упис приложи исправу 

подобну за упис; чланом 72. став 1. да се оснивање катастра 

непокретности према подацима катастарског премјера може 

вршити: ако није извршен премјер и ако је постојећи премјер у 

стереографској пројекцији (тачка а) и ради унапређења 

тачности или ажурности постојећег премјера у Гаус-

Кригеровој пројекцији (тачка б); чланом 74. да се од дана 

почетка оснивања катастра непокретности спроводе промјене у 



102 

 

катастарској евиденцији, земљишној књизи и књигама 

уложених уговора до истека рока за оснивање катастра 

непокретности одређеног у јавном огласу (став 1),  да рјешења 

о промјенама у евиденцијама из става 1. овог члана донесена у 

том року орган управе дужан да достави комисији на даље 

поступање (став 2) и да су у поступку оснивања катастра 

непокретности имаоци права на непокретностима, физичка и 

правна лица, републички и други органи и организације дужни 

да, на захтјев Управе, доставе податке о непокретностима које 

имају у својим евиденцијама (став 3); 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 77. став 1. да је прије излагања 

података комисија дужна да прибави копије катастарских 

планова и елаборат новог премјера, као и податаке о лицима за 

које се, по прикупљеним подацима, претпоставља да су 

носиоци права на непокретностима у катастарској општини за 

коју се излажу подаци (члан 77. став 1); чланом 84. став 1. 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, закључених уговора и других 

исправа које су основ за упис права на непокретностима (тачка 

б) и података из катастарског операта који одговара стварном 

стању (тачка в); чланом 189. да ће се до дана оснивања 

катастра непокретности користити и одржавати: пописни 

катастар, катастар змљишта успостављен на основу премјера у 

стереографској пројекцији, катастар земљишта успостављен на 

основу премјера у Гаус-Кригеровој пројекцији у складу са 

одредбама Закона о одржавању премјера и катастра земљишта 

("Службени гласник Републике Српске" бр. 19/96 и 15/10), 

катастар непокретности са утврђеним корисником 

успостављени на основу премјера у Гаус-Кригеровој 
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пројекцији у складу са одредбама Закона о премјеру и катастру 

непокретности ("Службени гласник Републике Српске" 

бр.67/03, 46/04, 109/05 и 119/08), књига уложених уговора о 

откупу стамбених зграда и станова у складу са одредбама 

Правилника о вођењу књиге уложених уговора о откупу 

стамбених зграда и станова ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 45/01 и 6/02), и књига уложених уговора о продаји 

пословних зграда, пословних просторија и гаража у складу са 

одредбама Правилника о успостављању и вођењу књиге 

уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних 

просторија и гаража ("Службени гласник Републике Српске" 

број 60/05).  

Такође, Суд је имао у виду  да се Законом о извршном 

поступку  уређује поступак по којем судови у Републици 

Српској спроводе принудно остварење потраживања на основу 

извршних и вјеродостојних исправа (у даљем тексту: извршни 

поступак) ако посебним законима није другачије одређено 

(члан 1), те да је овим законом, између осталог, прописано и то 

чланом 2. да тражилац извршења означава лице које је 

покренуло поступак ради извршења неког потраживања те 

лице у чију је корист тај поступак покренут по службеној 

дужности (тачка 2), да извршеник означава лице против којег 

се потраживање остварује (тачка 3), а земљишна књига 

означава све јавне књиге у које се уписују права на 

непокретностима (тачка 11); чланом 68. да се  извршење на 

непокретности спроводи забиљежбом извршења у земљишној 

књизи, утврђивањем вриједности непокретности, продајом 

непокретности и намирењем тражиоца извршења из износа 

добијеног продајом; чланом 70. ст. 1. и 2.  да је уз приједлог за 

извршење на непокретности тражилац извршења дужан 

поднијети извод из земљишне књиге као доказ о томе да је 

непокретност уписана као својина извршеника,  а ако је право 

на непокретности из става 1. овог члана уписано у земљишној 

књизи на друго лице, а не на извршеника, приједлогу се може 

удовољити само ако су, по утврђењу извршеникове имовине у 
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складу са чланом 37. овог закона, испуњени услови за промјену 

земљишнокњижног стања; чланом 72. став 1. да ће суд, чим 

донесе рјешење о извршењу, по службеној дужности одредити 

да се у земљишној књизи упише забиљежба извршења; члан 

113. да се поступак извршења на непокретностима које нису 

уписане у земљишне књиге проводи према одредбама  главе X 

овог закона, ако одредбама овог члана није другачије одређено 

(став 1), да ће у случају непокретности из става 1. овог члана, 

тражилац извршења уз приједлог за извршење поднијети 

доказе да је извршеник њен власник или ће од суда затражити 

достављање доказа у складу са чланом 37. овог закона, те да је 

тражилац извршења дужан означити непокретност према 

подацима из катастра, а ако таквих података у катастру нема, 

дужан је назначити мјесто на којему се непокретност налази, 

њезин назив, границе и површину (став 2), да ће након 

доношења рјешења о извршењу, суд застати са извршењем до 

окончања поступака предвиђених у ставу 4. односно ставу 8. 

овог члана (став 3).   

Приликом оцјењивања оспорених одредби чл. 71, 79. и 

198. Закона о премјеру и катастру Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" бр.  6/12, 110/16 и 

62/18)  Суд је утврдио да је уставни оквир за уређивање питања 

која се односе на премјер и катастар непокретности, катастар 

водова и упис права на непокретностима  садржан у тач. 6. и 

10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је 

замијењен члан 68. Устава, према којим Република, поред 

осталог, уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе 

и заштиту свих облика својине, те организацију, надлежности и 

рад државних органа. Полазећи од наведеног Суд је, прије 

свега, утврдио да је законодавац овлашћен да законом уређује 

управне и стручне послове 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 
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геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, 

инфраструктуру геопросторних података Републике Српске и 

геодетске радове у инжињерско-техничким областима, те да, у 

оквиру наведеног уставног овлашћења пропише поступак 

оснивања катастра непокретности на начин што ће, између 

осталог, утврдити: катастарске општине у којима се оснива 

катастар непокретности, да се катастар непокретности оснива 

за цијелу катастарску општину, да се катастар непокретности 

оснива у поступку излагања на јавни увид података о 

непокретностима и утврђивању права на непокретностима који 

поступак спроводи комисија за излагање, коју формира 

Управа, те  начин на који поступа поменута комисија у 

поступку излагања на јавни увид података о непокретностима 

и утврђавања права на непокретностима, као и  податке на 

основу којих се оснива катастар непокретности. Надаље, Суд је 

утврдио да наведено овлашћење за уређивање односа обухвата 

и овлашћење за утврђивање престанка важења ранијих закона 

односно овлашћење да продужи примјену појединих одредаба 

закона који више није на снази што је, по оцјени Суда, у 

домену процјене цјелисходности, коју врши законодавац 

приликом усвајања законских рјешења којима се уређују 

својински  и облигациони односи. Имајући у виду наведено 

Суд је оцијенио да оспореним одредбама чл. 71, 79. и 198. 

Закона о премјеру и катастру Републике Српске законодавац 

није прекорачио своја уставна овлашћења из тач. 6. и 10. 

Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. 

Устава, а нити је нарушио уставне гаранције из члана 50. и 60. 

став 1. Устава, на које указује давалац иницијативе, којима је 

зајемчена равноправност свих облика својине, те  право 

физичких и правних лица да остварују својинска права на 

непокретности према њиховој намјени у складу са законом, већ 

само прописује процедуре које се тичу поступка оснивања 

катастра непокретности и начина поступања комисије у 

поступку излагања, као и престанак важења ранијих закона 

који ступањем на снагу овог закона, дакле Закона чије одредбе 
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су оспорене, престају да важе. Имајући у виду наведено Суд је 

оцијенио да оспорена законска одредба није несагласна ни са 

чланом 108. став 1. Устава. 

Оцјењујући оспорене одредбе члана 113. ст. 4. и 5.  

Закона о извршном поступку ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12,  67/13 и 

98/14) Суд је утврдио да је законодавац, сагласно одредби 

члана 122. Устава, према којој се оснивање, надлежност, 

организација и поступак пред судовима утврђује законом, 

овлашћен да Законом о извршном поступку уреди поступак по 

којем судови у Републици Српској спроводе принудно 

остварење потраживања на основу извршних и вјеродостојних 

исправа ако посебним законом није другачије одређено. Из 

наведеног уставног овлашћења произлази, по оцјени Суда, и 

овлашћење законодавца да пропише правила поступања када 

се спроводи извршење на непокретности и то како у случају 

када је непокретност уписана у земљишну књигу, тако и у 

случају када непокретност није  уписана у земљишну књигу, 

односно да пропише начин предузимања појединих радњи у 

поступку извршења на непокретности, те рокове за 

предузимање одређених радњи у том поступку.   

У погледу оспоравања уставности наведених одредби 

Закона о извршном поступку, са становишта уставних рјешења 

која давалац иницијативе наводи (чл. 54. и 60. став 1. Устава), 

Суд је  оцијенио да нису наведени разлози и објашњења у чему 

би се састојала евентуална повреда уставности оспорених 

законских одредби.  

О цјелисходности и оправданости оспорених одредаба 

наведених закона није надлежан да одлучује Уставни суд у 

смислу члана 115. Устава Републике Српске, јер се ради о 

питањима из домена законодавне политике у оквиру које се 

цијени рационалност појединих законских рјешења. Исто тако, 

оцјена правилности примјене оспорених одредаба наведених 

закона, као и њихове међусобне сагласности, те сагласности са 

одредбама других закона наведених у иницијативи, такође, не 
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спада у надлежност Уставног суда, који је према члану 115. 

Устава овлашћен да одлучује о сагласности закона с Уставом, а 

не о примјени закона од стране за то надлежног органа или о 

међусобној сагласности одредаба аката исте правне снаге.  

Наводе даваоца иницијативе да је оспореним одредбама 

Закона о премјеру и катастру Републике Српске и Закона о 

извршном поступку повријеђен Амандман CVI на Устав 

Републике Српске Суд није разматрао будући да у иницијативи 

нису наведени разлози и објашњења у чему би се састојала 

евентуална повреда ових одредаба Устава.  

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

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

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

одлучи без доношења рјешења о покретању поступка.   

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

Ову рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-14/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

24. фебруар 2021. године                               УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Уставни суд неће прихватити иницијативу за 

оцјењивање уставности општих одредаба када нису 

наведени разлози и објашњења у чему би се састојала 

евентуална повреда одређених одредаба Устава.  
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Рјешење 

Број У-18/20 од 24. фебруара 2021. године 

Рјешење није објављено у "Службеном   гласнику 

Републике Српске"  

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

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

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

92/12), на сједници одржаној 24. фебруара 2021. године, донио 

је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и 

законитости  тач. I и II Одлуке о покретању поступка 

додјеле концесије за изградњу мале хидроелектране 

„Каљина“ на ријеци Каљини, општина Соколац („Службени 

гласник Републике Српске“ број 111/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Удружење спортских риболоваца „Биоштица“ Соколац 

и Удружење жена „Гласинке“ Соколац дали су Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

оцјењивање уставности и законитости тач. I и II Одлуке о 

покретању поступка додјеле концесије за изградњу мале 

хидроелектране „Каљина“ на ријеци Каљини, општина 

Соколац број: 04/1-012-3464/19 од 18. децембра 2019. године 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 111/19). У 

иницијативи се истиче да су оспорене одредбе Одлуке у 

супротности са чл. 32, 33, 35, 48. и 68. тач. 5. и 3. Устава 

Републике Српске (у даљем тексту: Устав), чланом 2. тач. а), д) 
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и е), чланом 3. тачка а) и чланом 8. Закона о водама Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 50/06, 

92/09 и 121/12), чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. и 19. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 71/12 и 79/15), чл. 2, 3, 4, 7, 17, 18, 20, 23, 28, 29, 

31, 32. и 37. Закона о заштити природе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 20/14) и чланом 2. став 1, чл. 4 и 7. ст. 

1. и 4, чл. 33, 50, 59. став 1, чланом 64. став 1. и чл. 80. и 97. 

Закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 

75/08), те Законом о ваздуху, Законом о рибљем фонду и, како 

се наводи, другим законима, као и Архунском конвенцијом из 

2001. године. Даваоци иницијативе наводе да се, при 

доношењу оспорене одлуке, Влада није придржавала основних 

процедура које подразумијевају укључивање јавности, 

претходну процјену утицаја на животну средину, прибављање 

сагласности јавних предузећа, као и да Влада није узела у 

обзир да ова хидроелектрана није предвиђена Просторним 

планом Општине Соколац, те да се ЈП „Шуме“ а.д. Соколац, 

Шумско газдинство „Романија“ Соколац изјаснило против 

изградње мале хидроцентрале „Каљина“ на ријеци Каљини. Без 

ближег прецизирања, даваоци иницијативе наводе да им, 

супротно члану 206. Закона о општем управном поступку, 

начелник Општине, Влада и инвеститор, нису доставили 

тражену документацију нити одговор. Такође се истиче да су 

чл. 370, 372, 373, 375, 376, 378, 390. и 391. Кривичног закона 

Републике Српске санкционисана дјела нарушавања здравља 

природе и животне средине. 

Оспорену Одлуку о покретању поступка додјеле 

концесије за изградњу мале хидроелектране „Каљина“ на 

ријеци Каљини, општина Соколац, број: 04/1-012-3464/19, од 

18. децембра 2019. године, донијела је Влада Републике Српске 

на основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5. Закона 

о концесијама („Службени гласник Републике Српске“ број 

59/13) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08). 
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Суд је утврдио да је у току поступка пред овим судом 

Влада Републике Српске донијела Одлуку о престанку важења 

Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за изградњу 

мале хидроелектране „Каљина“ на ријеци Каљини, општина 

Соколац, број: 04/1-012-2-1731/20 од 19. јуна 2020. године, која 

је ступила на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број: 64/20 од 6. јула 

2020. године.  

Имајући у виду да је у току трајања овог поступка 

оспорена одлука  престала да важи, Суд је, на основу члана 57. 

тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

обуставио поступак за оцјену уставности и законитости 

оспорених тач. I и II исте, цијенећи да није потребно донијети 

одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, 

односно незаконитости. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци 

пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-18/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

24. фебруар 2021. године                               УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да је у току трајања уставносудског 

поступка оспорена одлука престала да важи, Уставни 

суд је обуставио даљње вођење поступка за оцјену 

уставности и законитости, цијенећи да није потребно 

донијети одлуку о предмету због тога што нису 

отклоњене посљедице неуставности, односно 

незаконитости. 
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Рјешење 

Број У-23/20 од 24. фебруара 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 19/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

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

одржаној 24. фебруара 2021. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности и законитости члана 33. ст. 1. и 2. Одлуке о 

општим и техничким условима за производњу и 

снабдијевање града топлотном енергијом и члана 5. алинеја 

3, члана 7, члана 8. ал. 2. и 3. и члана 9. ал. 2. и 3. Тарифног 

система са методологијом обрачуна испоручене топлотне 

енергије ("Службене новине Града Источно Сарајево" број 

1/20). 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Бранкица Ћуковић из Сокоца дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 33. ст. 1. и 2. 

Одлуке о општим и техничким условима за производњу и 

снабдијевање града топлотном енергијом и члана 5. алинеја 3, 

члана 7, члана 8. ал. 2. и 3. и члана 9. ал. 2. и 3. Тарифног 

система са методологијом обрачуна испоручене топлотне 

енергије ("Службене новине Града Источно Сарајево број 

1/20), које је донијела Скупштина Општине Соколац. Давалац 

иницијативе сматра да оспорене одредбе предметне одлуке и 

тарифног система нису у сагласности са чланом 5. став 2. тачка 

в), чланом 6. став 1. тач. в) и д), чланом 16. став 1. и члановима 

22, 23, 24. и 25. Закона о комуналним дјелатностима 
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(„Службени гласник Републике Српске бр. 124/11 и 100/17), те 

са члановима 49. став 1. и 67. став 1. Закона о заштити 

потрошача у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске бр. 6/12, 63/14 и 18/17). Поред тога, 

мишљења је да су  оспорене норме у супротности са члановима 

45, 53, 108. и 109. Устава, али не даје образложење у чему се, у 

конкретном случају, састоји повреда ових уставних норми. У 

иницијативи се, надаље, наводи да Закон о комуналним 

дјелатностима не познаје појмове и елементне на основу којих 

је оспореним одредбама утврђена цијена испоручене топлотне 

енергије, као што су корисна површина стамбеног простора, те 

паушално одређивање висине утрошене топлотне енергије од 1 

КМ/м². Давалац иницијативе је мишљења да се количинска 

потрошња топлотне енергије за загријавање стамбеног 

простора мјери искључиво мјерним уређајима и то у м³, те да је 

паушално прописивање и одређивање цијене испоручене 

топлотне енергије на основу корисне површине  супротно 

закону. У вези са наведеним истиче да је Јавно комунално 

предузеће „Соколац“, у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима, као дугорочну мјеру имало обавезу да угради 

мјерне уређаје за мјерење утрошка топлотне енергије, али није 

поступило у складу са овом законском обавезом. Коначно, како 

би поткријепила своје наводе, давалац иницијативе указује на 

Одлуку овог суда број У-55/10 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 19/12), која се, по њеном мишљењу, односи на 

исту правну ситуацију. 

У одговору на иницијативу који је доставила 

Скупштина Општине Соколац наводи се да су оспорене норме 

предметне одлуке и тарифног система у цијелости сагласне 

члану 9а Закона о комуналним дјелатностима којим је уређено 

питање обавезе коришћења комуналних услуга, те је 

прописано да се само изузетно кориснику комуналне услуге 

може на његов захтјев одобрити да не користи неку комуналну 

услугу ако давалац услуге не може обезбиједити прописани 

квалитет или техничке карактеристике система онемогућавају 
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њено коришћење. Исто тако, доносилац оспореног акта указује 

на одредбу члана 16. истог закона којом је дефинисано право 

сваког корисника на раскид уговора, због чега су неосновани 

наводи даваоца иницијативе о повреди слободе уговарања и 

непостојању правног основа за наплату предметне комуналне 

услуге. У вези с тим, у одговору се истиче да је чланом 16. став 

1. Закона о комуналним дјелатностима прописано да 

скупштина јединице локалне самоуправе детаљније прописује 

услове за коришћење и престанак коришћења комуналне 

услуге. Поред тога, како се даље наводи, чланом 6. став 1. 

тачка г) овог закона додатно је наглашен уговорни карактер 

пружања комуналних услуга, те је дато овлашћење јединици 

локалне самоуправе да својом одлуком детаљније прописује 

опште услове које садржи уговор  између даваоца и  корисника 

комуналне услуге. Слиједом наведеног, Скупштина Општине 

Соколац сматра да су наводи изнесени у иницијативи 

неосновани, те предлаже да Суд дату иницијативу не прихвати. 

Одлуку о општим и техничким условима за 

производњу и снабдијевање града топлотном енергијом 

("Службене новине Града Источно Сарајево број 1/20) донијела 

је Скупштина Општине Соколац на основу члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 124/11 и 100/17), члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 97/16 и 36/19) и 

члана 36. Статута Општине Соколац („Службене новине Града 

Источно Сарајево“ бр. 17/17 и 33/17). Оспореним одредбама 

члана 33. овог акта прописано је: да је за кориснике услуге у 

објектима у којима у периоду до имплементације ове одлуке 

није уграђено заједничко мјерило давалац услуге дужан да на 

основу Тарифног система врши обрачун утрошене топлотне 

енергије, како слиједи: а) за стамбене просторије – цијена 1,00 

КМ/м², б) за васпитно-образовни и здравствени простор – 

цијена 1,60 КМ/м², ц) за пословни простор – цијена 3,00 КМ/м². 

У цијену из претходног става ПДВ није урачунат (став 1). 

Према ставу 2. члана 33. ове одлуке основ за обрачун за 
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кориснике из претходног става је корисна површина стамбеног 

простора, односно пословног простора.  

Оспореним нормама Тарифног система са 

методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије, који је 

саставни дио оспорене одлуке, прописано је: да су тарифни 

елементи, за које се утврђују тарифни ставови, између осталог, 

корисна површина стамбеног или пословног простора (члан 5. 

алинеја 3), да се корисна површина стамбеног или пословног 

простора одређује на основу дефиниције из ове одлуке, а 

дефинише се у м², а вриједност се заокружује на два децимална 

мјеста (члан 7), да се количина испоручене топлотне енергије 

утврђује на један од сљедећих начина: паушално на основу 

корисне површине стамбеног, односно пословног простора (за 

објекте који немају уграђена заједничка/индивидуална мјерила) 

или паушално на основу инсталисане снаге објекта (за објекте 

који немају уграђена заједничка/индивидуална мјерила) (члан 

8. ал. 2. и 3.), да су тарифни ставови за појединачне тарифне 

елементе: цијене за јединицу инсталисане снаге у КМ/м² и 

цијене за јединицу испоручене количине топлотне енергије – за 

топлотну енергију КМ/м² (члан 9. ал. 2. и 3. тачка 2).  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених одредаба  предметне одлуке и тарифног система 

Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено 

да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и 

обезбјеђује обављање комуналних дјелатности (члан 102. став 

1. тачка 2), 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).  

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да 

самосталне надлежности јединице локалне самоуправе 

обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана 

производња и испорука топлотне енергије, у складу са 

законом, те оснивање привредних друштава, установа и других 
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организација ради пружања услуга из њихове надлежности, 

уређење њихове организације и управљање (члан 18. тачка 2) 

подт. 2. и 3), као и да скупштина јединице локалне самоуправе 

доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично 

тумачење (члан 39. став 2. тачка 2).  

Поред тога, Законом о комуналним дјелатностима 

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

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, 

организација обављања комуналних дјелатности и начин 

њиховог финансирања (члан 1), те је прописано да је 

комунална дјелатност производње и испоруке топлотне 

енергије дјелатност од посебног јавног интереса (члан 2. став 1. 

тачка в), која обухвата производњу и испоруку паре и топле 

воде из даљинског централизованог извора или појединих 

извора за гријање и друге сврхе дистрибутивном мрежом до 

подстанице потрошача, укључујући и подстаницу, да је 

давалац комунална услуге јавно комунално предузеће или 

други привредни субјект којем су повјерени послови обављања 

комуналне дјелатности и да је корисник комуналне услуге 

физичко лице, предузетник, удружење грађана, привредно 

друштво и друга правна лица, органи, организације и 

институције јавних служби који на законит начин користе 

комуналне производе и услуге (члан 3. тач. г), х) и ц). 

Уређујући обављање комуналних дјелатности, овим законом 

прописано је: да јединица локалне самоуправе обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности и да 

скупштина јединице локалне самоуправе 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, 
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јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге и начин 

наплате комуналних услуга (члан 6. тач. а), б), в), г), д) и е)); да 

корисник комуналне услуге користи ту услугу у складу са 

одредбама овог закона (члан 9а став 1), да је давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано 

пружање корисницима комуналне услуге под условима, на 

начин и према нормативима који су прописани законом и 

другим прописима, исправност и функционалност комуналних 

објеката и уређаја, одређени квалитет комуналних услуга и да 

је давалац комуналне услуге одговоран за штету коју 

проузрокује корисницима ако не обезбиједи да се комунална 

услуга врши под наведеним условима (члан 13); да се пружање 

и коришћење комуналних услуга врши на основу уговора 

закљученог између даваоца комуналне услуге и корисника, да 

се уговори закључени са корисницима комуналних услуга који 

те услуге користе за личне потребе или потребе свог 

домаћинства, закључују у складу са одредбама закона којим се 

уређује заштита права потрошача у Републици Српској, да 

корисник плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу 

на основу рачуна који испоставља давалац комуналне услуге и 

који има снагу вјеродостојне исправе, и да је у случају спора 

између уговорних страна надлежан суд (члан 16. ст 1, 2. и 3).  

Законом о заштити потрошача у Републици Српској 

("Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/12, 63/14 и 

18/17), на који се позива давалац иницијативе, утврђена су 

основна права потрошача при куповини робе и услуга, продаја 

производа и пружање услуга, одговорност и гаранција за 

производ или услугу, услуге од општег економског интереса 

(члан 1), дефинисана је услуга продаје топлотне енергије као 

услуга од општег економског интереса која се пружа 

посредством дистрибутивне мреже, чији квалитет, услове 

пружања, односно цијену уређују или контролишу републички 

орган управе, или орган управе на нивоу БиХ или други 

носилац јавног овлашћења, а ради задовољења општег 

друштвеног интереса, и да се пружање економске услуге 
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потрошачу заснива на уговорном односу између потрошача и 

трговца (члан 46. ст. 1. и 2), те је прописано да потрошња 

електричне енергије, топлотне енергије, гаса, воде и слично 

треба да буде обрачуната потрошачу на основу ставрних 

испорука, очитаних на мјерном уређају потрошача (члан 49. 

став 1), а ако се потрошња из става 1. овог члана не обрачунава 

на основу мјерења на мјерном уређају, на захтјев потрошача 

испоручилац услуге је дужан да потрошачу омогући уградњу 

одговарајућег мјерног уређаја, на основу пројекта о техничкој 

изводљивости и у складу са општим условима за испоруку и 

снабдијевање (члан 49. став 2).  

Из цитираних уставних и законских одредби, по оцјени 

Суда, произлази да је производња и испорука топлотне енергије 

дјелатност од посебног јавног интереса, да је јединица локалне 

самоуправе овлашћена да уређује и обезбјеђује обављање 

комуналних дјелатности, те да својим општим актом детаљно 

пропише услове и начин на који се грађанима пружа ова услуга, 

материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, 

изградњу и одржавање објеката, као и услове за функционисање 

и техничко-технолошко јединство система и уређаја.  

Слиједом наведеног, Суд је оцијенио да је Скупштина 

Општине Соколац била овлашћена да донесе оспорену одлуку 

са тарифним системом, којом је је уређена производња, 

испорука и коришћење топлотне енергије за потребе гријања, 

климатизације и вентилације у објектима, услови и при-

кључење објеката, производња, испорука и продаја топлотне 

енергије, обавезе и одговорности даваоца и корисника услуге, 

услови обрачуна и плаћања топлотне енергије, уговорни 

односи и друга  питања од значаја за функционисање система 

испоруке топлотне енергије.  

Оцјењујући оспорене одредбе предметне одлуке и 

тарифног система, Суд је, прије свега, узео у обзир норме из 

члана 49. ст. 1. Закона о заштити потрошача, која предвиђа 

обрачун утрошене топлотне енергије на основу стварне 

испоруке, очитане на мјерном уређају. Надаље, према ставу 2. 
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овог члана истог закона, ако не постоји уграђен мјерни уређај, 

давалац услуге је дужан, да на захтјев корисника услуге, 

омогући уградњу мјерног уређаја, на основу пројекта о 

техничкој изводљивости и у складу са општим условима за 

испоруку и снабдијевање.  

Када се узму у обзир ове одредбе Закона о заштити 

потрошача, Суд сматра да се у конкретном случају оспорено 

прописивање односи на обрачун висине испоручене топлотне 

енергије у стамбеном или пословном простору у којем није 

уграђен мјерни уређај, било из разлога да корисник то није 

тражио или ако техничке карактеристике објекта, односно 

пројекат о техничкој изводљивости то не дозвољавају, која 

могућност несумњиво произлази из одредбе члана 49. став 2 

овог закона.   

Дакле, имајући у виду наведено, Суд је утврдио да 

оспореним нормама предметне одлуке и тарифног система 

нису нарушене законске одредбе на које се указује у 

иницијативи. Наиме, чланом 33. ст. 1. и 2. ове одлуке 

прописани су критеријуми за утврђивање висине цијене за 

утрошену топлотну енергију за кориснике у објектима у којима 

нису уграђени мјерни уређаји за очитавање утрошка. По оцјени 

Суда, начин на који је ово питање уређено – прописивањем 

критеријума корисне површине стамбеног или пословног 

простора изражене у м², није супротно Закону о комуналним 

дјелатностима. Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, узео у 

обзир чињеницу да овај закон не уређује предметно питање, 

већ је законодавац дао овлашћење јединицама локалне 

самоуправе да својим актом детаљно пропишу услове и начин 

обављања комуналне дјелатности, услове за коришћење и 

престанак коришћења комуналне услуге и јединицу обрачуна 

за сваку врсту комуналне услуге и начин наплате комуналних 

услуга. Када се има у виду овакво законско овлашћење, Суд је 

оцијенио да доносилац предметне одлуке и тарифног система 

оспореним прописивањем није изашао из законских оквира, 

већ је, са циљем провођења у пракси релевантних законских 
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норми, детаљније уредио критеријуме и начин обрачуна и 

наплате испоручене топлотне енергије за кориснике у 

објектима у којима нису уграђени мјерни уређаји за очитавање 

утрошка. Истовремено, Суд сматра да је висина утврђене 

цијене по м² за коришћење топлотне енергије ствар 

цјелисходне процјене доносиоца оспореног акта, те није у 

оквиру надлежности Уставног суда да оцјењује оспорену 

норму у погледу тог питања. Из истих разлога Суд је оцијенио 

да ни оспорене одредбе Тарифног система, који је саставни дио 

предметне одлуке, не доводе до повреде начела законитости. 

Наиме, овим нормама су дефинисани и разрађени основни 

тарифни елементи за обрачунавање утрошене топлотне 

енергије коју давалац услуге производи и испоручује 

корисницима, као и основе за формирање цијене топлотне 

енергије, односно висине тарифних ставова за обрачун 

произведене и испоручене топлотне енергије. Дакле, 

оспореним одредбама овог тарифног система су, са циљем 

примјене у пракси, разрађене и конкретизоване норме члана 

33. ст. 1. и 2. предметне одлуке, односно елементи неопходни 

за утврђивање укупне цијене утрошене топлотне енергије за 

централно гријање. Из наведених разлога, прописивање из 

оспорених одредаба Тарифног система, по оцјени овог суда, 

није супротно законским нормама на које се указује у 

иницијативи, чиме истовремено није нарушено ни начело 

законитости из члана 108. Устава.  

Поред наведеног, Суд је оцијенио неоснованим 

позивање даваоца иницијативе у конкретном случају на Одлуку 

овог суда број У-55/10 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 19/12), јер се оспорено прописивање не може довести у везу 

са облигационим начелом слободе уговарања, односно 

уговорних обавеза које проистичу поводом испоруке и 

коришћења топлотне енергије и, у вези с тим, могућношћу 

раскида овог уговора.  

Паушалне наводе иницијативе о повреди чланова 45, 53. 

и 109. Устава Суд није разматрао, с обзиром на то да не садрже 
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образложење у чему се, у конкретном случају, састоји повреда 

ових уставних норми. При томе, Суд је утврдио да је чланом 45. 

оспорене одлуке, у складу са чланом 109. Устава, прописано 

њено ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеним новинама Града Источно Сарајево“. 

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 оспорених 

одредаба предметне одлуке и тарифног система 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.  

 

Број:У-23/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

24. фебруар 2021. године                                УСТАВНОГ СУДА 

                                                                    Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да је законодавац дао овлашћење једи-

ницама локалне самоуправе да својим актом детаљно 

пропишу услове и начин обављања комуналне дјелатно-

сти, Уставни суд је оцијенио да се оспореним прописива-

њем није изашло из законских оквира, већ су њиме, са 

циљем провођења у пракси релевантних законских 

норми, детаљније уређени критеријуми и начин обра-

чуна и наплате испоручене топлотне енергије за 

кориснике у објектима у којима нису уграђени мјерни 

уређаји за очитавање утрошка. 



122 

 

Одлука 

Број У-21/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

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 31. марта 2021. године, д о н и о   ј е 

   

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о паркирању у граду Бијељина 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ бр. 22/06, 23/07, 

3/11 и 7/14) и Правилник о јавним паркиралиштима у граду 

Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ број 

24/07 и „Службени гласник Града Бијељина“ бр. 17/15 и 

21/17) 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 

 

Игор Дукић из Бијељине, кога заступа Ђорђе Васић, 

адвокат из Бијељине, дао је Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

и законитости члана 13а. Одлуке о паркирању у граду 

Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ бр. 22/06, 

23/07, 3/11 и 7/14) и чл. 18, 19. и 20. Правилника о јавним 

паркиралиштима у граду Бијељина („Службени гласник 

Општине Бијељина“ број 24/07 и „Службени гласник Града 

Бијељина“ бр. 17/15 и 21/17). У иницијативи се наводи да је 

оспореном одредбом предметне одлуке доплатна карта за 

паркирање возила одређена супротно прописаном начину 

коришћења јавног паркиралишта, јер, по мишљењу даваоца 
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иницијативе, овако дефинисана доплатна карта представља 

уговорну казну за возача и није у сагласности са чланом 16. 

став 1. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17), те чланом 270. 

став 3. и чланом 271. став 2. Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85 и 57/89 и „Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 17/93, 3/96 и 39/03). У погледу 

предметног правилника у иницијативи се наводи да оспорене 

норме овог акта нису у сагласности са Законом о комуналним 

дјелатностима и наведеном Одлуком о паркирању у граду 

Бијељина, јер из овог закона и Одлуке произлази да се 

блокирање возила може извршити само уколико је возило 

непрописно паркирано. Поред тога, давалац иницијативе 

сматра да је оспорено прописивање из предметног правилника 

у супротности са чланом 17. став 1. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), јер блокирање возила власника 

ограничава у праву да возило држи у посједу и да га користи. 

Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорене норме 

предметне одлуке и правилника нису у сагласности са законом 

и чланом 108. Устава Републике Српске.    

Одговор на иницијативу у погледу оспорене одлуке 

доставила је Скупштина Града Бијељина, а у односу на 

оспорени правилник одговор је достављен од стране 

градоначелника Бијељине. У оба одговора, који су по свом 

садржају готово идентични, наводи се да су оспорени акти у 

цијелости сагласни релевантним одредбама Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 124/11 и 100/17). Прије свега, истиче се да, према 

овом закону, јединица локалне самоуправе обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности, те да 

управљање јавним просторима за паркирање возила обухвата 

одржавање, чишћење, постављање саобраћајне сигнализације 

на јавним површинама или објектима изграђеним за паркирање 

моторних возила, као и уклањање, премјештање и блокирање 
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непрописно паркираних возила. Надаље, у одговору се износи 

став да се корисник јавног паркиралишта, који се није 

придржавао прописаних услова за коришћење паркиралишта, 

не може сматрати прописно паркираним, тако да је овакво 

поступање супротно члану 17. став 1. Закона о стварним 

правима. У вези с тим, доносиоци оспорених аката сматрају да 

се на овај начин ограничава право својине титулара својине над 

добром од јавног интереса, због чега је субјекат који је 

овлашћен да управља јавном површином законом овлашћен да 

са добра од јавног интереса, чија је намјена јавно паркирање, 

искључи сваког ко га неовлашћено користи. Поред тога, 

наводи се да доплатна карта не представља казну, него накнаду 

за цјелодневно коришћење паркинг мјеста, односно цијену за 

неовлашћено коришћење јавне површине, коју би, да није било 

неовлашћеног паркирања, други корисници могли користити.    

Одлуку о паркирању у граду Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина“ бр. 22/06, 23/07, 3/11 и 7/14) 

донијела је Скупштина Општине Бијељина на основу члана 2. 

Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни 

и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

6/06), члана 2. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02) 

и члана 35. алинеја 2. Статута Општине Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина“ бр. 5/05, 6/05 и 6/06). Оспореном 

одредбом члана 13а. ове одлуке прописано је: да је корисник 

који не изврши обавезе предвиђене чланом 13. ове одлуке дужан 

да плати доплатну карту, да је корисник паркирања дужан 

поступити по примљеном налогу и платити доплатну карту у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема налога, те да ће, ако 

корисник јавног паркиралишта не плати доплатну карту, ЈП 

„Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина против њега 

покренути судски поступак.  

Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељина 

(„Службени гласник Општине Бијељина“ број 24/07 и 

„Службени гласник Града Бијељина“ бр. 17/15 и 21/17) донио 
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је начелник Општине Бијељине на основу члана 2. Закона о 

основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

6/06), Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина“ број 22/06), Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о паркирању у граду Бијељина („Службени 

гласник Општине Бијељина“ број 23/07) и члана 51. Статута 

Општине Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“ 

бр. 5/05, 6/05 и 6/06). Оспореним одредбама овог правилника 

прописано је: да је корисник који чини повреде из члана 17. 

овог акта дужан да плати доплатну карту; да налог за плаћање 

доплатне карте издаје овлашћени контролор; да када контролор 

није у могућности да уручи налог кориснику, причврстиће га 

на паркирано возило испод брисача, чиме се сматра да је 

достава извршена; да оштећење или уништење налога нема 

утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање 

доплатне карте; да се возило за које је исписана доплатна карта 

снима фотографским апаратом ради доказивања учињеног 

преступа (члан 18), да је корисник паркирања дужан да плати 

доплатну карту у року од 8 (осам) дана од дана уручења; те да 

ако корисник јавног паркиралишта не плати доплатну карту, 

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина ће против 

њега покренути поступак утуживања код Суда, као стварно и 

мјесно надлежног органа (члан 19), да ће се кориснику који 

учини било коју повреду услова коришћења паркиралишта из 

члана 17. Правилника, а има више од једне неплаћене доплатне 

карте, извршити блокирање возила направом за блокирање 

точкова возила, а на основу налога за тај посао овлашћеног 

контролора или комуналног полицајца; да ће се кориснику 

паркирања који чини повреде из члана 17. овог правилника, а 

чије је возило регистровано у другој држави, извршити 

блокирање возила након издавања доплатне карте (члан 20).       

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене одредбе Одлуке о паркирању у граду Бијељина Суд је 

имао у виду релевантне норме Закона о комуналним 
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дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

11/95, 18/95 и 51/02) који је био на снази у вријеме доношења 

ове одлуке и означен је као правни основ за њено доношење. 

Према члану 1. овог закона, њиме се утврђују комуналне 

дјелатности од посебног друштвеног интереса и начин 

обезбјеђивања посебног друштвеног интереса, организација 

обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 

финансирања. Чланом 2. став 1. дефинисане су комуналне 

дјелатности од посебног друштвеног интереса које су предмет 

регулисања овог закона, међу које није уврштена дјелатност 

управљања јавним просторима за паркирање возила. Према 

ставу 2. члана 2. овог закона, скупштина општине може 

одлуком утврдити као дјелатност од посебног друштвеног 

интереса и друге комуналне дјелатности, поред оних које су 

утврђене у ставу 1. овог члана, ако су те дјелатности 

незамјенљив услов живота и рада грађана, предузећа или рада 

других организација.    

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

одредбе важећег Закона о комуналним дјелатностима 

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

чијим ступањем на снагу је престао да важи Закон о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 11/95, 18/95 и 51/02). Овим законом утврђене су 

комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин 

обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација 

обављања комуналних дјелатности и начин њиховог 

финансирања (члан 1), прописано је да је комунална дјелатност 

од посебног јавног интереса, у смислу овог закона, и 

управљање јавним просторима за паркирање возила (члан 2. 

став 1. тачка д), те да управљање јавним просторима за 

паркирање возила обухвата одржавање, чишћење, постављање 

саобраћајне сигнализације на јавним површинама или 

објектима изграђеним за паркирање моторних возила, као и 

уклањање, премјештање и блокирање непрописно паркираних 

возила (члан 3. тачка ђ).  
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Уређујући питање обављања комуналних дјелатности, 

овим законом прописано је: да јединица локалне самоуправе 

обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности и 

да скупштина јединице локалне самоуправе 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 коришћење и престанак коришћења 

комуналне услуге, јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне 

услуге и начин наплате комуналних услуга (члан 6. став 1. тач. 

а), б), д) и е); да одлуку из става 1. овог члана доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе (члан 6.став 2); да 

корисник комуналне услуге користи ту услугу у складу са 

одредбама овог закона (члан 9а. став 1); да је давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано 

пружање комуналних услуга корисницима комуналне услуге 

под условима, на начин и према нормативима који су 

прописани законом и другим прописима, затим исправност и 

функционалност комуналних објеката и уређаја, одређени 

квалитет комуналних услуга (члан 13. став 1); 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. став 2); 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. став 1); те 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).  

Како из цитираних законских одредаба произлази, 

важећи Закон о комуналним дјелатностима на другачији и 

свеобухватан начин уређује питање обављања комуналне 

дјелатности управљања јавним површинама за паркирање 

возила, у односу на ранији Закон о комуналним дјелатностима 
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на основу којег је донесена оспорена одлука. Важећим законом 

је, прије свега, предметна комунална дјелатност предвиђена као 

комунална дјелатност од посебног јавног интереса, дефинисан је 

појам и садржина ове дјелатности, овлашћење за доношење 

одлуке о обављању комуналне дјелатности, те питања која се 

детаљније прописују одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе о обављању комуналне дјелатности. Због тога је, по 

оцјени Суда, сходно императивној норми из члана 41. став 2. 

важећег Закона о комуналним дјелатностима, доносилац 

оспорене одлуке био дужан да у року од шест мјесеци од дана 

ступања на снагу овог закона ову одлуку усклади са одредбама 

овог закона или да донесе нову одлуку којом ће уредити 

предметну материју. Како је пропустио да то учини, Суд је 

оцијенио да је у конкретном случају дошло до повреде члана 41. 

Закона о комуналним дјелатностима, односно да је оспорена 

одлука у цијелости довела до нарушавања начела законитости из 

члана 108. став 2. Устава. У вези са наведеним, Суд сматра да се 

Одлука о измјени Одлуке о паркирању у граду Бијељина 

(„Службени гласник Града Бијељина“ број 7/14), која је 

донесена на основу важећег Закона о комуналним дјелатностима 

и којом се мијења Цјеновник наплате паркирања на подручју 

општине Бијењина, не може сматрати усклађивањем оспорене 

одлуке са овим законом.    

 Из истих разлога, Суд је оцијенио да ни оспорени 

Правилник о јавним паркиралиштима у граду Бијељина није у 

сагласности са Законом о комуналним дјелатностима 

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

Наиме, овим правилником се детаљније разрађују и 

конкретизују релевантне одредбе Одлуке о паркирању у граду 

Бијељина ради њихове примјене. Због тога, као и у погледу 

оспорене одлуке, која је, поред Закона о комуналним 

дјелатностима, правни основ за доношење предметног 

правилника, Суд је оцијенио да ни овај акт није у сагласности 

са Законом о комуналним дјелатностима, јер, сходно члану 41. 
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овог закона, доносилац Правилника није извршио његово 

усклађивање са тим законом, нити је донио нови правилник.  

Имајући у виду да, из наведних разлога, оспорена одлука 

и правилник нису у сагласности са Законом о комуналним 

дјелатностима, Суд сматра да је беспредметно разматрати ове 

акте у односу на Закон о облигационим односима и Закон о 

стварним правима, на које се указује у иницијативи.    

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

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

о Уставном суду Републике Српске, о уставности и 

законитости оспорене одлуке и правилника одлучио без 

доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци ове 

одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-21/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                     УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                               Мр Џерард Селман 

 

У случају кaда су доносиоци оспорених норма-

тивних аката пропустили да у року ускладе подзаконске 

акте са законом или да донесу нове акте којим ће 

уредити одређену материју, а били су дужни то 

учинити сходно императивној норми закона, дошло је до 

повреде уставног начела законитости. 
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Рјешење 

Број У-22/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3, члана 37. став 1. тачка г), 

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. марта 

2021. 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 16. став 3, у дијелу који 

гласи „...путем ваучера (бонова)...“, став 4. тач. 1), 2), 3) и 5) 

и став 5. Правилника о приређивању интернет игара на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 

и 104/19). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 4. 

тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 

и 104/19).  

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости члана 16. став 3. 

Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Борис Стојановић из Бања Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

члана 1. Правилника о измјени и допуни Правилника о 
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приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске" број 64/19) којим је измијењен члан 16. ст. 

3. и 4, те додат нови став 6. у истом члану Правилника о 

приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске" број 45/19) и члана 1. Правилника о 

измјени Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске" број 104/19), којим је у 

цјелини измијењен члан 16. Правилника о приређивању 

интернет игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске" бр. 45/19 и 64/19), сматрајући да наведене одредбе 

нису у сагласности са чланом 108. Устава Републике Српске (у 

даљњем тексту: Устав), чланом 92. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19), чл. 4. и 6. 

Закона о унутрашњем платном промету („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 7/12, 92/12 и 58/19) и чланом 5. Закона о 

Агенцији за банкарство („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 59/13 и 4/17). Из навода садржаних у иницијативи 

произлази да се истом, у суштини, тражи оцјењивање 

уставности и законитости члана 16. став 3. Правилника о 

приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19), са позивом на члан 3. 

Закона о Уставном суду Републике Српске, и то у дијелу којим 

је прописано да се уплатама електронским путем сматрају 

уплате у интернет играма на срећу које подразумијевају, 

између осталог, плаћање путем посредника (ваучери, бонови) и 

члана 16. ст. 3, 4. и 5. Правилника о приређивању интернет 

игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

45/19, 64/19 и 104/19).  

Давалац иницијативе истиче да прописивање којим је 

уведена могућност плаћања ваучерима или боновима, односно 

могућност плаћања преко посредника у интернет играма на 

срећу, те којим је утврђено да посредник мора да испуни 

прописане услове да би добио одобрење за обављање послова 

посредовања у плаћању у овим играма, као и којим је 

овлашћено Министарство финансија да наведено увјерење 
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изда, није у складу са чланом 92. Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) према коме 

се плаћање у предметним играма може извршити искључиво 

безготовински преко банке или на други законом предвиђени 

начин, а не путем посредника. Такође, оспорено прописивање 

није у сагласности ни са чл. 4. и 6. Закона о унутрашњем 

платном промету („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

7/12, 92/12 и 58/19) којим је предвиђено да само банке, уз 

одобрење Агенције за банкарство, и Поште Српске, могу 

обављати послове платног промета, а не посредници који 

немају одобрење ове агенције и који нису овлашћене 

организације за обављање послова платног промета. Додатно, 

сагласно члану 5. Закона о Агенцији за банкарство, искључиво 

је та агенција овлашћена да издаје одобрења за обављање 

послова платног промета, а не Министарство финансија, како 

је то предвиђено важећим чланом 16. Правилника.  

У одговору који је Суду доставио доносилац 

Правилника се истиче да су наводи из иницијативе нетачни, те 

да оспореним одредбама правилника нису повријеђене одредбе 

Устава, због чега се предлаже да Суд иницијативу не прихвати. 

Правилник о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19) и 

Правилник о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 

104/19) донио је министар финансија, на приједлог директора 

Републичке управе за игре на срећу, на основу члана 93. став 4. 

Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18).  

Чланом 16. став 3. Правилника о приређивању интернет 

игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

45/19 и 64/19), у оспореном дијелу, прописано је да се уплатама 

електронским путем сматрају уплате у интернет играма на 

срећу које подразумијевају плаћање путем посредника 

(ваучери, бонови).  
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Оспореним чланом 16. ст. 3, 4. и 5. Правилника о 

приређивању интернет игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19) је, у оспореном 

дијелу, прописано: да се плаћањем електронским путем у 

интернет играма на срећу сматра плаћање путем ваучера 

(бонова), мобилним плаћањем, плаћањем паметним картицама, 

те свим другим облицима електронског плаћања (став 3), да у 

случају када се плаћање врши електронски, путем посредника 

(ваучери, бонови, електронски или дигитални новац, е-

новчаник и слично), посредник у плаћању може бити правно 

лице које је дужно да прибави одобрење Министарства 

финансија, уз испуњавање сљедећих услова: обавезно је да 

посједује рачунарски систем који се може повезати са 

рачунарским системом Министарства финансија у сврху 

праћења плаћања у интернет играма на срећу, дужно је да 

омогући да уплате у интернет играма на срећу буду тренутно 

видљиве приређивачу, играчу и Министарству финансија, 

дужно је да има искуство у обављању услуга посредовања у 

плаћању у играма на срећу, да има сједиште у Републици 

Српској и да највећи обим послова обавља у Републици 

Српској, да је остварило промет од најмање 5.000.000 КМ у 

области посредовања у плаћању у играма на срећу у 

посљедњих годину дана (став 4), да одобрење за обављање 

услуга посредовања у плаћању у интернет играма на срећу 

Министарство даје рјешењем на период од пет година, уз 

могућност продужења уколико правно лице испуњава услове 

из става 4. овог члана (став 5).  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених општих аката Суд је имао у виду да је Уставом 

утврђено: да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, правни положај предузећа и других организација, 

основне циљеве и правце привредног развоја, као и друге 

односе од интереса за Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава), као и да 
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закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности са Уставом, односно да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108).  

Суд је имао у виду да је Законом о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20) 

прописано: да се овим законом уређују систем и услови 

приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара, врсте 

игара на срећу, накнаде за приређивање тих игара, порез на 

добитке од игара на срећу и забавних игара, наградне и забавне 

игре, као и надзор над извршавањем обавеза из овог закона, 

прекршаји и санкције из области игара на срећу (члан 1), да је 

министарство финансија надлежно за издавање лиценци за 

приређивање игара на срећу и одобрења рачунарских система 

за игре на срећу у складу са овим законом, те да је Републичка 

управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), републички 

орган управе у саставу Министарства и обавља остале управне 

послове из области игара на срећу, у складу са овим законом и 

прописом којим се уређује републичка управа (члан 3. ст. 1. и 

2), да се у Републици Српској, у складу са одредбама овог 

закона, могу приређивати игре на срећу, наградне и забавне 

игре (члан 4. став 1), да се, у смислу овог закона, играма на 

срећу сматрају игре у којима учесници имају једнаке 

могућности стицања добитака уз посредну или непосредну 

уплату одређеног износа, а резултат игре искључиво или 

претежно зависи од случаја или неког неизвјесног догађаја у 

игри, да је приређивач ЈП “Лутрија Републике Српске” а. д. 

Бања Лука (у даљњем тексту: лутрија), односно друго правно 

лице које на основу лиценце и одобрења има право 

приређивања игара на срећу, те да су интернет игре на срећу 

игре у којима се учествује путем глобалне интернет мреже 

(ГИМ) преко персоналних рачунара, мобилних телефона и 

других сличних уређаја (члан 5. тач. 1), 4) и 27), да се уплате и 

исплате у интернет играма на срећу, трансакције и финансијско 

пословање у интернет играма на срећу врши преко банковних 

рачуна приређивача отворених у банци са сједиштем у 
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Републици или која има пословну јединицу у Републици (члан 

89. став 1), да регистровани играч врши уплате за учествовање 

у интернет играма на срећу електронским путем тако да су 

видљиве тренутно након уплате, безготовински, путем 

безготовинског пословања, свог банковног рачуна или картице 

за безготовинско плаћање (кредитне или дебитне картице), 

путем електронских трансфера или посебних рачуна отворених 

у банци, као и на други законом прописан начин који 

омогућава електронско пословање, да се под уплатама 

електронским путем, у смислу става 1. овог члана, сматрају 

уплате путем овлашћеног посредника за електронско плаћање, 

да министар доноси правилник којим се прописују услови и 

поступак под којим се даје овлашћење за обављање послова 

електронског плаћања (члан 92. ст. 1, 4. и 5), да министар, на 

приједлог директора Управе, доноси правилник којим 

прописује техничке услове, садржај правила и процедура и 

начин приређивања интернет игара на срећу (члан 93. став 4). 

Суд је узео у обзир да је Законом о унутрашњем 

платном промету („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

7/12, 92/12 и 58/19) прописано: да се под унутрашњим платним 

прометом у смислу овог закона подразумијева отварање и 

вођење рачуна учесника и плаћања између учесника у 

унутрашњем платном промету у конвертибилним маркама, да 

је плаћање извршење платних трансакција ради преноса 

средстава са једног рачуна на други рачун, уплате и исплате са 

рачуна, наплате са рачуна, обрачунско плаћање, као и други 

послови платног промета у складу са овим законом и 

прописима који уређују платне трансакције (члан 2. ст. 1. и 2), 

да су овлашћене организације за обављање послова платног 

промета (у даљњем тексту: овлашћене организације) у смислу 

овог закона: банке са сједиштем у Републици Српској, 

филијале банака из Федерације Босне и Херцеговине и Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине које имају дозволу Агенције за 

банкарство Републике Српске и други субјекти који обављају 

послове платног промета за овлашћене организације у складу 
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са овим законом, да поред овлашћених организација из става 1. 

овог члана, Централна банка Босне и Херцеговине обавља 

послове унутрашњег платног промета у складу са Законом о 

Централној банци Босне и Херцеговине (члан 4), да овлашћене 

организације обављају сљедеће послове платног промета: 

отварају, воде и затварају рачуне учесника, у складу са овим 

законом и другим прописима, воде евиденцију рачуна 

учесника, примају и провјеравају исправност налога за 

плаћање, извршавају налоге за плаћање и врше пренос 

средстава са једног рачуна на други, извршавају платне 

трансакције путем телекомуникационих преноса, дигиталних 

или информационо-технолошких уређаја, евидентирају платне 

трансакције на рачунима, обављају послове готовинског 

платног промета, врше услуге издавања и/или прихватања 

платних инструмената и услуге новчаних пошиљки, обављају 

благајничко-трезорске послове и обезбјеђују смјештај и чување 

готовог новца, извјештавају учеснике о промјенама и стању 

средстава на рачунима, врше поравнање међубанкарских 

налога за плаћање у складу са законом и прописима који 

уређују платне трансакције, воде евиденције, достављају 

податке и извјештаје у складу са овим законом и другим 

прописима, архивирају и чувају документацију са подацима о 

платном промету и обављају и друге послове у складу са 

прописима (члан 5), да предузеће за поштански саобраћај 

Републике Српске а. д. Бања Лука, путем својих 

организационих дијелова, може за овлашћене организације 

обављати сљедеће послове платног промета: примати налоге за 

плаћање од физичких лица, обављати исплате физичким 

лицима за рачун пословних субјеката и физичких лица која 

имају рачуне код овлашћених организација, примати уплате 

готовог новца од физичких лица у корист рачуна пословних 

субјеката и физичких лица која врше плаћања преко рачуна, 

преузимати и отпремати готов новац овлашћеним 

организацијама и вршити обрачун са овлашћеним 

организацијама и примати уплате готовог новца од пословних 



137 

 

субјеката, оствареног обављањем регистроване дјелатности, у 

корист рачуна тих пословних субјеката отворених код 

овлашћених организација (члан 6). 

Суд је имао у виду да је Законом о Агенцији за 

банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 59/13 и 4/17) прописано: да банкарски систем 

Републике Српске (у даљњем тексту: банкарски систем) чине 

банке, микрокредитне организације, штедно-кредитне 

организације и друге финансијске организације чије се 

оснивање и пословање уређује посебним законима којима је 

прописано да Агенција издаје дозволе или одобрења за рад, 

надзире пословање и врши друге послове у вези са њима, да је 

банка правно лице чије је оснивање, пословање, управљање, 

надзор и престанак рада уређено законом о банкама (члан 2. 

тач. а) и б), да је Агенција основана ради уређења и контроле 

банкарског система и при остваривању свог циља и 

извршавању задатака у складу са овим и другим законима 

самостално је и независно правно лице (члан 4. став 1), да су 

надлежности Агенције: доношење прописа којима се уређује 

рад банака, микрокредитних организација, штедно-кредитних 

организација, давалаца лизинга и других финансијских 

организација банкарског система, издавање и одузимање 

банкама дозволе за рад и других одговарајућих аката у складу 

са својим овлашћењима, посредни и непосредни надзор 

пословања банака, налагање мјера надзора и друге 

надлежности у складу са законом којим се уређују банке, те 

друге надлежности у складу са овим законом и другим 

законима (члан 5. став 1. тач б), в) и љ). 

Суд је узео у обзир да је Законом о републичкој управи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) 

прописано: да органи управе доносе правилнике, наредбе, 

упутства и друге опште акте, те да се правилником разрађују 

поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 63. ст. 1. и 

2), да министар представља министарство, доноси прописе из 

члана 63. став 1. овог закона и рјешења у управним и другим 
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појединачним стварима, одлучује о правима и дужностима 

запослених у министарству и одлучује о другим питањима из 

дјелокруга министарства (члан 76. став 2).  

Законом о Уставном суду Републике Српске 

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

прописано: да Суд може оцјењивати уставност закона и 

уставност и законитост прописа и других општих аката који су 

престали да важе, ако од престанка важења до покретања 

поступка није прошло више од годину дана (члан 3). 

Суд констатује да је, у току овог поступака, ступио на 

снагу Закон о измјени и допунама Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 131/20) чијим 

чланом 3. је прописано да се у члану 92. Закона о играма на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) 

послије става 3, додају нови ст. 4. и 5. којима је прописано да 

се под уплатама електронским путем, у смислу става 1. овог 

члана, сматрају уплате путем овлашћеног посредника за 

електронско плаћање, те да министар доноси правилник којим 

се прописују услови и поступак под којим се даје овлашћење за 

послове електронског плаћања.  

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 

Суд је утврдио да је прописујући на начин као у члану 16. ст. 3, 

4. тач. 1, 2, 3. и 5. и став 5. Правилника о приређивању 

интернет игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 104/19), министар поступио сагласно 

овлашћењу из члана 92. став 5. Закона о играма на срећу и 

донио правилник којим се прописују услови и поступак под 

којим се даје овлашћење за обављање послова електронског 

плаћања и члана 93. став 4. („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19 и 131/20), што је у складу са гаранцијама из 

члана 108. Устава.  
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Одређујући у члану 16. став 3. овог правилника да се 

плаћањем електронским путем у интернет играма на срећу, 

између осталог, сматра и плаћање путем ваучера или бонова, 

као једним од облика безготовинског плаћања, министар је, 

према оцјени Суда, поступио сагласно одредби члана 92. став 

1. Закона о играма на срећу, те законској обавези из члана 93. 

став 4. истог закона, и уредио у домену овлашћења техничке 

услове, садржај правила и процедура, те начин приређивања 

интернет игара на срећу.  

Такође, према оцјени Суда, одређујући да посредник у 

плаћању које се врши електронски може бити правно лице које 

је дужно да прибави одобрење Министарства финансија, 

министар на то министарство није пренио надлежности 

Агенције за банкарство, које подразумијевају уређење и 

контролу банкарског система (члан 4. став 1. Закона о 

Агенцији за банкарство Републике Српске), нити је, како то 

погрешно тврди давалац иницијативе, оспореним пропи-

сивањем из важећег члана 16. Правилника овластио 

Министарство финасија да издаје одобрења за обављање 

послова платног промета.  

Овлашћење министарству да изда одобрење правним 

лицима за обављање послова посредовања у електронским 

плаћањима не подразумијева надлежност тог министарства да 

издаје или одузима дозволе за рад банкама и другим 

организацијама банкарског система из члана 5. Закона о 

Агенцији за банкарство Републике Српске. Имајући у виду 

одређење појма платног промета из члана 2. став 1. Закона о 

унутрашњем платном промету, Суд је утврдио да доносилац 

оспореног правилника у члану 16. став 4. тач. 1), 2), 3) и 5) 

истог, није утврдио услове на основу којих ће посредници у 

електронским плаћањима стећи статус овлашћених субјеката 

платног промета из члана 5. наведеног закона, већ је, 

искључиво, прописао услове на основу којих ова правна лица 

могу добити одобрење министарства за обављање послова 

посредовања у електронским плаћањима у интернет играма на 
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срећу. Посредници у предметним плаћањима немају капацитет 

овлашћених организација за обављање послова платног 

промета у смислу члана 4, односно члана 6. Закона о 

унутрашњем платном промету, већ, путем за то специ-

јализованих интернетских платформи, омогућавају безбједно 

одвијање трансакције у електронској форми између рачуна 

регистрованог играча и рачуна приређивача интернет игара на 

срећу. 

Давалац иницијативе, према становишту Суда, 

погрешно поистовјећује послове обављања унутрашњег 

платног промета (чл. 2. и 5. Закона о унутрашњем платном 

промету) које могу обављати овлашћене организације из члана 

4. овог закона, те по њиховом овлашћењу, Предузеће за 

поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука (члан 6. 

истог закона), са пословима посредовања у електронским 

плаћањима.  

С обзиром на изложено, Суд је утврдио да је 

прописујући услове за обављање послова посредовања у 

електронским плаћањима, доносилац оспореног акта поступио 

у складу са чланом 108. Устава, јер је њиме конкретизовао 

законске одредбе према којима се уплате регистрованих играча 

у интернет играма на срећу обављају електронским путем, а 

што подразумијева учешће посредника у тим плаћањима (члан 

92. ст. 1. и 4. Закона о играма на срећу).  

Поред овога, Суд је утврдио да је својом одлуком, број 

У-9/20 од 24. фебруара 2021. године („Службени гласник 

Републике Српске“ број 19/21), одбијен приједлог за 

утврђивање неуставности и незаконитости члана 16. став 4. 

тачка 4. Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19, 64/19 и 

104/19). С обзиром на то да је предметном одлуком одлучено о 

уставности оспореног члана 16. став 4. тачка 4. наведеног 

правилника, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона 

о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да иницијативу 
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не прихвати у наведеном дијелу, будући да је већ одлучивао о 

истој ствари. 

У погледу дијела иницијативе којим је оспорен члан 16. 

став 3. Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19), Суд 

је утврдио да је, између осталог, и наведена одредба 

Правилника измијењена чланом 1. Правилника о измјени 

Правилника о приређивању интернет игара на срећу који је 

ступио на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ број 104/19 од 6. децембра 2019. 

године, а којим чланом је у цјелини мијењан члан 16. 

Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19). 

С обзиром на то да је оспорени члан 16. став 3. 

Правилника о приређивању интернет игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/19 и 64/19) у 

цијелости измијењен прије подношења ове иницијативе Суду, 

те иако је иницијатива, када је ријеч о наведеном дијелу, 

поднесена унутар рока прописаног чланом 3. Закона о 

Уставном суду Републике Српске, Суд је, имајући у виду 

овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да, у овом дијелу, 

исту не прихвати.  

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

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

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог 

рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић 

 

 

Број:У-22/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

          

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Прописујући услове за обављање послова 

посредовања у електронским плаћањима, доносилац 

оспореног акта поступио је у складу са уставном 

обавезом законитости подзаконских општих аката, јер 

је њима конкретизовао законске одредбе према којима се 

уплате регистрованих играча у интернет играма на 

срећу обављају електронским путем, а што 

подразумијева учешће посредника у тим плаћањима.  

С обзиром на то да је одлучено о уставности 

оспореног члана нормативног акта, Уставни суд је 

одлучио да иницијативу не прихвати у наведеном дијелу, 

будући да је већ одлучивао о истој ствари. 

Имајући у виду да је оспорена одредба у цијелости 

измијењена прије подношења иницијативе за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости, 

Уставни суд је одлучио да, у овом дијелу, не прихвати 

исту иницијативу.  
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Одлука 

Број У-28/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

О Д Л У К У 
     

Утврђује се да члан 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном 

водоводу и јавној канализацији општине Прњавор 

(„Службени гласник Општине Прњавор“ број 24/17) 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 

 

„ПРОИЗВОДЊА ДУШАНИЋ“ д.о.о Прњавор, које 

заступају Зоран Бубић и Бојана Дука Бубић, адвокати из Бање 

Луке, дало је Уставном суду Републике Српске иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

члана 16. ст. 5. и 6. Одлуке о јавном водоводу и јавној 

канализацији општине Прњавор („Службени гласник Општине 

Прњавор“ број 24/17). У иницијативи се наводи да оспорене 

одредбе предметне одлуке нису у сагласности са Уставом 

Републике Српске, те са одредбама члана 2. став 1. тачка с), 

члана 13. став 1. тачка б), члана 16. став 1. и члана 20. ст. 1. и 2. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17). Наиме, како истиче 

давалац иницијативе, из наведених законских одредби 

произлази да је давалац комуналне услуге дужан да обезбиједи 

исправност и функционалност комуналних објеката и уређаја, 

те да се средства за пружање комуналне услуге обезбјеђују из 

цијене комуналне услуге. Како мјерно мјесто и водомјер чине 

дио јавне комуналне инфраструктуре, давалац иницијативе 

сматра да давалац комуналне услуге треба да обезбиједи 
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њихово исправно функционисање, те да сноси трошкове 

одржавања мјерног мјеста и водомјера. Насупрот томе, 

оспореним нормама ове одлуке је, како се истиче, уведена 

обавеза за корисника комуналне услуге да плаћа мјесечну 

накнаду за одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента 

потрошње воде. Овакво прописивање је, по мишљењу даваоца 

иницијативе, у супротности са Законом о комуналним 

дјелатностима, чиме је истовремено дошло до повреде и члана 

108. став 2. Устава Републике Српске.  

У одговору на иницијативу који је доставила 

Скупштина Општине Прњавор наводи се да је иницијатива у 

цијелости неоснована, јер је оспорена одлука донесена у 

складу са овлашћењима из члана 6. и члана 7. став 1. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 124/11 и 100/17), те да су сагласно одредби члана 

7. став 4. овог закона јавни водовод и канализација повјерени 

на управљање КП „Водовод“ а.д. Прњавор. Надаље, доносилац 

оспореног акта истиче да приликом одржавања мјерног мјеста 

и мјерног инструмента овлашћено комунално предузеће има 

извјесне трошкове, због чега је оспореним одредбама Одлуке 

прописано да се за одржавање мјерног мјеста и мјерног 

инструмента плаћа мјесечна накнада. У вези с тим, у одговору 

се наводи да се одржавање мјерног мјеста и мјерног 

инструмента не може сматрати робом, па се не може урачунати 

у цијену утрошене воде, због чега се, сходно оспореним 

одредбама Одлуке, од корисника овај трошак наплаћује у виду 

мјесечне накнаде, у висини коју утврђује Надзорни одбор 

комуналног предузећа које управља јавним водоводом и 

канализацијом. Слиједом наведеног, Скупштина Општине 

Прњавор сматра да су наводи изнесени у иницијативи 

неосновани, те предлаже да Суд дату иницијативу не прихвати. 

Одлуку о јавном водоводу и јавној канализацији 

општине Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“ 

број 24/17) донијела је Скупштина Општине Прњавор на 

основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима 
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(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 37. Статута Општине Прњавор 

(„Службени гласник Општине Прњавор“ број 15/17) и чланова 

161. став 1. и 190. Пословника о раду Скупштине Општине 

Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор“ број 21/17). 

Оспореним одредбама члана 16. ове одлуке прописано је: да се 

за одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента плаћа 

мјесечна накнада (став 5), те да висину накнаде из претходног 

става утврђује Надзорни одбор предузећа уз сагласност 

Скупштине Општине (став 6).  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених одредаба предметне одлуке Суд је имао у виду да је 

Уставом Републике Српске утврђено да општина преко својих 

органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање 

комуналних дјелатности (члан 102. став 1. тачка 2), 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).  

Надаље, Законом о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да 

самосталне надлежности јединице локалне самоуправе 

обухватају, поред осталих, уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности, у оквиру којих је прописана 

производња и испорука воде, у складу са законом, те оснивање 

привредних дрштава, установа и других организација ради 

пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове 

организације и управљање (члан 18. тачка 2) подт. 2. и 3), као и 

да скупштина јединице локалне самоуправе доноси одлуке и 

друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење (члан 39. 

став 2. тачка 2).  

Поред тога, Законом о комуналним дјелатностима 

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

утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног 

интереса и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, 
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организација обављања комуналних дјелатности и начин 

њиховог финансирања (члан 1), те је прописано да су, поред 

осталих, комуналне дјелатност производње и испоруке воде и и 

пречишћавање и одвођење отпадних вода дјелатности од 

посебног јавног интереса (члан 2. став 1. тачке а) и б). Надаље, 

овим законом је прописано да производња и испорука воде 

обухвата сакупљање, пречишћавање и испоруку воде 

корисницима за пиће и друге потребе водоводном мрежом до 

мјерног инструмента корисника, укључујући и мјерни 

инструмент (члан 3. тач. б), те да се комуналним објектима 

сматрају грађевински објекти са уређајима, опремом и 

инсталацијама који служе за обављање комуналних 

дјелатности, као и сама постројења, опрема и инсталације које 

чине комуналну инфраструктуру или служе за производњу 

комуналног производа и вршење комуналних услуга, 

грађевинско земљиште на којем су изграђени, те добра у 

општој употреби која служе за ове намјене (члан 3. тачка с). 

Уређујући обављање комуналних дјелатности, овим законом је 

прописано: да јединица локалне самоуправе обезбјеђује 

организовано обављање комуналних дјелатности и да 

скупштина јединице локалне самоуправе 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, јединицу обрачуна за сваку врсту 

комуналне услуге и начин наплате комуналних услуга (члан 6. 

тач. а), б), в), и е); да одлуку из става 1. члана 6. доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе (члан 6. став 2), да 

корисник комуналне услуге користи ту услугу у складу са 

одредбама овог закона (члан 9а. став 1), да је давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи трајно и несметано 

пружање корисницима комуналне услуге под условима, на 

начин и према нормативима који су прописани законом и 

другим прописима, исправност и функционалност комуналних 
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објеката и уређаја, одређени квалитет комуналних услуга и да 

је давалац комуналне услуге одговоран за штету коју 

проузрокује корисницима ако не обезбиједи да се комунална 

услуга врши под наведеним условима (члан 13); да корисник 

плаћа утврђену цијену за пружену комуналну услугу на основу 

рачуна који испоставља давалац комуналне услуге, који има 

снагу вјеродостојне исправе, и да је у случају спора између 

уговорних страна надлежан суд (члан 16. став 2); да се средства 

за обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне 

потрошње обезбјеђују из цијене комуналних услуга (члан 20. 

став 1), те да се цијеном комуналних услуга обезбјеђују 

средства за покриће укупних расхода даваоца комуналне 

услуге и унапеђивање постојећих комуналних објеката и 

уређаја, према нормативима и стандардима у комуналним 

дјелатностима и тржишним цијенама улазних трошкова (члан 

20. став 2).   

Из цитираних уставних и законских одредаба, по 

оцјени Суда, произлази да су производња и испорука воде, као 

и пречишћавање и одвођење отпадних вода, дјелатности од 

посебног јавног интереса, да је јединица локалне самоуправе 

овлашћена да уређује и обезбјеђује обављање ових комуналних 

дјелатности, те да својим општим актом детаљно пропише 

услове и начин на који се грађанима пружа ова услуга, 

материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, 

изградњу и одржавање објеката, као и услове за 

функционисање и техничко-технолошко јединство система и 

уређаја.  

Слиједом наведеног, Суд је оцијенио да је Скупштина 

Општине Прњавор била овлашћена да, са циљем провођења 

релевантних одредаба Закона о комуналним дјелатностима, 

донесе оспорену одлуку, којом је уређена изградња, 

управљање, одржавање и коришћење јавног водовода и јавне 

канализације на подручју општине Прњавор.  
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Међутим, по оцјени овог суда, оспореним 

прописивањем из члана 16. ст. 5. и 6. предметне одлуке 

Скупштина Општине Прњавор је изашла из оквира законских 

овлашћења и прописала накнаду која није у сагласности са 

Законом о комуналним дјелатностима. Приликом ове оцјене, 

Суд је, прије свега, имао у виду да комуналне објекте чине, 

између осталог, и сама постројења, опрема и инсталације 

комуналне инфраструктуре, те да је, према члану 13. став 1. 

тачка б) Закона о комуналним дјелатностима, давалац 

комуналне услуге дужан да обезбиједи исправност и 

функционалност комуналних објеката и уређаја. Поред тога, 

чланом 20. ст. 1. и 2. овог закона прописано је да се средства за 

обављање комуналних дјелатности индивидуалне комуналне 

потрошње обезбјеђују из цијене комуналне услуге, те да се из 

ове цијене обезбјеђују и средства за покриће укупних расхода 

даваоца комуналне услуге и унапређење постојећих 

комуналних објеката и уређаја. Како из наведених законских 

одредаба произлази, мјерно мјесто и мјерни инструмент 

(водомјер) чине саставни дио комуналне инфраструктуре и 

средства за њихово одржавање се обезбјеђују из цијене 

комуналне услуге, односно у ту цијену улазе сви трошкови које 

давалац ове комуналне услуге сноси приликом производње и 

испоруке воде. Због тога је, по оцјени Суда, комунално 

предузеће које је давалац комуналне услуге производње и 

испоруке воде дужно да из цијене коју плаћају крајњи 

корисници ове комуналне услуге обезбиједи одржавање 

мјерног мјеста и мјерног инструмента, као и њихово исправно 

функционисање, без увођења посебне накнаде за њихово 

одржавање, јер плаћање накнаде за комуналну дјелатност 

индивидуалне комуналне потрошње није у сагласности са 

Законом о комуналним дјелатностима. С обзиром на то да 

оспорене норме предметне одлуке нису у складу са овим 

законом, тиме је истовремено нарушено начело законитости из 

члана 108 став 2. Устава. 
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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 оспорених 

одредаба предметне одлуке 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-28/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Уставни суд је утврдио неуставност одредаба, јер 

је доносилац акта изашао из законског овлашћења 

прописивањем накнаде за одржавање мјерог мјеста и 

мјерног инструмента која није предвиђена законом, с 

обзиром на то да мјерно мјесто и мјерни инструмент 

чине саставни дио комуналне инфраструктуре и 

средства за њихово одржавање се обезбјеђују из цијене 

комуналне услуге.  
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Одлука 

Број У-31/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

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 31. марта 2021. године, донио је 

 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Одлука о финансијској подршци 

породици за свако новорођено дијете на територији 

Општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ 

број 1/20) није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Душан Перић из Бијељине је дао Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за оцјењивање законитости 

Одлуке о финансијској подршци породици за свако новорођено 

дијете на територији Општине Угљевик, број 02/40-482/20 од 2. 

марта 2020. године („Службени билтен Општине Угљевик“ 

број 1/20). Давалац иницијативе сматра да начелник Општине, 

сходно одредби члана 5. Закона о дјечијој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 114/17 и 122/18), није имао 

овлашћења да донесе оспорену одлуку, већ је то могла да 

уради само локална скупштина општине, због чега сматра да је 

наведена одлука у цијелости незаконита. У иницијативи се 

указује да је оспорена одлука слична општем акту о чијој је 
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уставности и законитости Уставни суд одлучио у предмету 

број У-19/19.  

У одговору на наводе из иницијативе доносилац 

оспореног акта указује на одредбе члана 17. став 2, чл. 24, 25. и 

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

Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), чл. 5. и 10. Закона о 

дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

114/17 и 122/18), те члана 60. Статута општине Угљевик 

(„Службени билтен општине Угљевик“ бр. 7/18), сматрајући да 

није поступио супротно одредбама наведених закона. Поред 

тога истиче да није прекорачио своја законска овлашћења и да 

је доношење оспорене одлуке било у циљу предузимања мјера 

популационе политике на подручју општине Угљевик, као и да 

је иста донесена сагласно Одлуци Суда у предмету број У-

19/19. Сходно наведеном, предлаже се да Суд не прихвати дату 

иницијативу. 

 Одлуку о финансијској подршци породици за свако 

новорођено дијете на територији општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 1/20) донио је 

начелник Општине Угљевик, на основу члана 82. став 3. Закона 

о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 89. Статута Општине 

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

Овом одлуком се прописују начин, услови, критеријуми и 

поступак финансијске подршке породици у циљу унапрјеђења 

популационе политике, тако што ће се финансијски 

стимулисати породице за свако новорођено дијете на 

територији општине Угљевик (члан 1), одређује да право на 

финансијску подршку остварују породиље са пребивалиштем 

на територији општине Угљевик (најмање шест мјесеци прије 

рођења дјетета), за свако новорођено дијете (члан 2), прописује 

да се право из члана 2. ове одлуке остварује исплатом 

једнократног новчаног давања по основу новорођеног дјетета 

на рачун породиље у износу: од 400,00 КМ ако су оба 

родитеља запослена, уколико се ради о првом или другом 
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дјетету, од 500,00 КМ, ако је један родитељ незапослен, 

уколико се радио првом или другом дјетету, од 600,00 КМ, ако 

су оба родитеља незапослена, уколико се ради о првом или 

другом дјетету, од 700,00 КМ уколико се ради о трећем, 

четвртом и сваком следећем новорођеном дјетету, без обзира 

на радни статус родитеља, као и да се средства за остваривање 

ове финансијске подршке обезбјеђују у Буџету општине 

Угљевик (члан 3). Чланом 4. Одлуке је прописан начин 

подношења захтјева за остваривање права из члана 2. Одлуке, 

док је у члану 5. исте утврђена надлежност начелника да 

одлучује о остваривању наведеног права. Чланом 6. Одлуке 

прописано је да породиље које су оствариле право на 

финансијску подршку на основу Правилника о финансијској 

подршци породиљама на територији општине Угљевик 

(„Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/17) немају право 

на финансијску подршку у складу са овом одлуком. Чланом 7. 

овог општег акта је одређено да ова одлука (у Одлуци 

погрешно назначено Правилник) ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном билтену Општине Угљевик“. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене одлуке, Суд је имао у виду да је Уставом 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 се државна власт у 

Републици организује на начелу поделе власти (члан 69. став 

1), да општина преко својих органа, у складу са законом, 

извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини, те обезбјеђује извршавање 

прописа и општих аката општине (члан 102. став 1. тачка 6), 

док је ставом 2. овог члана Устава утврђено да се систем 

локалне самоуправе уређује законом. У складу са чланом 108. 

Устава закони, статути, други прописи и општи акти морају 

бити у сагласности са Уставом, а прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом.  
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Суд је имао у виду да је Законом о локалној самоуправи 

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

прописано: да је скупштина представнички орган, орган 

одлучивања и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, који у смислу овог закона, има надлежност да 

доноси статут, као и одлуке и друга општа акта о обављању 

функција из области културе, образовања, спорта, здравства, 

социјалне заштите, информација, занатства, туризма, 

угоститељства и заштите животне средине (члан 39. ст. 1. и 2. 

тач. 1. и 9), да органи јединице локалне самоуправе у вршењу 

послова из своје надлежности доносе: статут, пословник, 

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

препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме, да 

скупштина, између осталог доноси одлуке (члан 82. ст. 1. и 2).  

 Суд је узео у обзир да је Законом о дјечијој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/17, 122/18 и 

107/19) прописано: да је дјечја заштита у смислу овог закона 

дјелатност од општег интереса за Републику Српску, а чине је 

организоване активности којима се обезбјеђује: подршка за 

рађање дјеце и усклађивање рада и родитељства, стварање 

основних услова за уједначавање нивоа задовољавања 

развојних потреба дјеце, помоћ породици са дјецом у 

остваривању њене репродуктивне, заштитне, васпитне и 

економске функције, побољшавање материјалног положаја 

породица са дјецом, посебна финансијска подршка породици за 

рођење трећег дјетета (члан 2), да су у складу са овим законом 

носиоци дјечије заштите Република и јединица локалне 

самоуправе, те да јединица локалне самоуправе доноси 

годишњи и средњорочни програм дјечије заштите на основу 

демографске анализе и социјалног стања становништва, доноси 

одлуку о проширеним правима из области дјечије заштите и 

обезбјеђује средства за реализацију проширених права (члан 

5), да су права из дјечије заштите, према овом закону: помоћ за 

опрему новорођенчета, матерински додатак, додатак на дјецу, 

рефундација накнаде плате за вријеме коришћења 
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породиљског одсуства, рефундација накнаде плате за вријеме 

рада са половином пуног радног времена ради појачане његе 

дјетета до три године живота, рефундација накнаде плате за 

вријеме рада са половином пуног радног времена ради 

појачане његе и бриге о дјетету са сматњама у развоју, 

задовољавање развојних потреба дјеце, пронаталитетна 

накнада за трећерођено и четврторођено дијете, накнада 

родитељу - његоватељу или његоватељу (члан 10).  

 Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да дјечија 

заштита подразумијева скуп дјелатности и социјалних 

политика у оквиру републичког и локалног нивоа 

финансирања. Ријеч је о активностима из домена дјечије 

социјалне заштите које су усмјерене на смањење, односно 

отклањање стања ризика или потребе код дјеце или њихових 

породица. Садржај мјера заштите према породици, између 

осталог, чини давање у новцу, а с циљем унапређења 

породичног живота кроз стварање услова за одговарујућу 

бригу о дјеци, и то путем компензирања увећаних финан-

сијских давања узрокованих њиховим потребама. Иако се 

породична давања, поготово када је ријеч о пронаталитетној 

политици, разликују од система социјалне помоћи, политика 

према породици је, према мишљењу Суда, неодвојиви дио 

укупне социјалне политике.  

 Узимајући у обзир наведено, као и да дјелатност 

социјалне заштите обухвата, између осталог, мјере и 

активности за стварање услова за остваривање заштитне 

функције породице (члан 2. став 3. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 

90/16, 94/19 и 42/20), те имајући у виду да скупштина 

општине/града, између осталог, доноси одлуке о обављању 

функција локалне самоуправе из области социјалне заштите 

(члан  39. став 2. тачка 9) Закона о локалној самоуправи), Суд 

је утврдио да је у надлежности, у конкретном случају, 

Скупштине Општине Угљевик да пропише начин, услове, 

критеријуме и поступак финансијске подршке породици у 
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циљу унапређења популационе политике на територији 

општине Угљевик. 

 Како је оспорену Одлуку о финансијској подршци 

породици за свако новорођено дијете на територији Општине 

Угљевик донио начелник Општине Угљевик, који према 

Закону о локалној самоуправи није овлашћен да својим актом 

уређује предметне односе, ова одлука, по оцјени Суда, у 

цјелини није у сагласности са наведени законом.  

С обзиром на утврђену незаконитост оспореног општег 

акта, а која је посљедица прекорачења овлашћења начелника 

Општине Угљевик, Суд је утврдио да су њоме повријеђена 

начела зајемчена чланом 102. став 1. тачка 6) Устава, те чланом 

108. Устава. Прописујући на оспорени начин, начелник 

Општине Угљевик 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. 

Узимајући у обзир раније утврђене разлоге 

неуставности и незаконитости оспореног општег акта, Суд је 

оцијенио да остали наводи даваоца иницијативе нису од 

заначаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.  

 Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан 

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

о Уставном суду Републике Српске („Службени 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-31/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да доносилац оспореног подзаконског 

нормативног акта законом није овлашћен да уређује 

одређену област, његовим доношењем од стране 

неовлашћеног субјекта дошло је до повреде уставних 

начела законитости, владавине права и подјеле власти.  
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Рјешење 

Број У-32/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 31. марта 2021. године, донио  је   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 15. Закона о ванпарничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09 и 91/16), 

члана 11. став 1. 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), члана 24. Закона о 

кривичном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. Закона о 

ликвидационом поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 82/19), члана 13. Закона о парничном поступку 

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

74/05, 63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 37/12, 44/15 и 100/17), чл. 6. и 36. став 3. Закона о 

управним споровима („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 109/05 и 63/16) и члана 79. ст. 1. и 2. и члана 112. 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 

 

Стефан Мачкић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 
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оцјењивање уставности члана 15. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09 и 

91/16), члана 11. став 1. 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), члана 24. Закона о 

кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 53/12, 91/17 и 66/18  број 82/19), ), чл. 11. и 12. Закона о 

ликвидационом поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 82/19), члана 13. Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 

63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 

44/15 и 100/17) и чл. 6. и 36. став 3. Закона о управним 

споровима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 

и 63/16). Накнадно, Суду је достављена и допуна иницијативе, 

у којој је давалац иницијативу проширио и на члан 79. ст. 1. и 

2. и члан 112. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16 и 

100/17). У иницијативи и допуни иницијативе, наводи се да је 

оспореним законским одредбама прописано да у свим судским 

поступцима и пред свим судовима учествују само судије, а не и 

судије поротници. Истиче се да је чланом 95. Закона о 

судовима изричито искључена примјена чланова тог закона 

који предвиђају учешће судија поротника у суђењу, чиме су 

поротници искључени из свих поступака пред било којим 

судом. Из наведених разлога, по мишљењу даваоца 

иницијативе, наведене оспорене законске одредбе у 

супротности су са чланом 125. ст. 3. и 4. и чланом 108. став 1. 

Устава Републике Српске. Поред наведеног, истиче се да је 

члан 15. Закона о ванпарничном поступку у дијелу који гласни 

„или нотар, као повјереник суда“ у супротности са чланом 125. 

Устава, јер по мишљену даваоца иницијативе, према наведеној 

уставној одредби судити могу само судије и судије поротници, 

а не и нотари. Предлаже се да Суд иницијативу прихвати. 
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У одговору на иницијативу који је Суду доставила 

Народна Скупштина Републике Српске наводи се да је 

законодавац, у складу са својим уставним овлашћењима, 

доношењем и усвајањем Закона о судовима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 

100/17) уредио организацију, надлежност и функционисање 

основних судова, окружних судова, окружних привредних 

судова, Вишег привредног суда и Врховног суда Републике 

Српске, те да је истим законом прописано да судови суде као 

судије појединци или у вијећима судија, односно вијећима 

судија и судија поротника. Такође, прелазним и завршним 

одредбама овог закона уређено је да се одредбе закона којима 

се регулишу судије поротници примјењују само на поступке 

који требају да се у складу са одредбама Закона о кривичном 

поступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 50/03, 11/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 

80/09, 88/09 и 92/09) и Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 

63/07 и 49/09), спроведу по раније важећим прописима. 

Имајући у виду наведено, у одговору се истиче да нису 

основани наводи иницијативе о несагласности оспорених 

законских одредаба са чланом 125. Устава Републике Српске, 

јер исти даје право законодавцу да оцијени цјелисходност 

начина организације судовања, те сходно томе, процијени и 

законом пропише у којим случајевима учествују судије 

појединци и судска вијећа. Поред наведеног, истиче се да 

Уставни суд Републике Српске не може улазити у оцјену 

цјелисходности оспораваног законског рјешења у погледу 

уређења положаја и потребе поротника у судским поступцима, 

јер је наведено искључива ствар законодавне политике 

Народне скупштине Републике Српске. Предлаже се да суд 

иницијативу не прихвати. 

Оспореним чланом 15. Закона о ванпарничном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 36/09 и 

91/16) је прописано: У ванпарничном поступку у првом 
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степену одлучује судија појединац или нотар, као повјереник 

суда. 

Оспореним чланом 11. став 1. 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) је 

прописано: Извршни поступак у првом степену води и одлуке 

доноси судија појединац. 

Оспореним чланом 24. Закона о кривичном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр.53/12, 91/17 и 

66/18) је прописано: У првом степену судови суде у вијећима 

састављеним од троје судија, а за кривична дјела за која је 

прописана као главна казна новчана казна или казна затвора до 

десет година, у првом степену суди судија појединац (став 1). 

У другом и трећем степену суди вијеће састављено од троје 

судија (став 2). О захтјеву за заштиту законитости Врховни суд 

одлучује у вијећу састављеном од пет судија (став 3). Судија за 

претходни поступак, судија за претходно саслушање, 

предсједник суда и предсједник вијећа одлучују у случајевима 

предвиђеним у овом закону (став 4). У вијећу састављеном од 

троје судија суд ослучује о жалбама против рјешења када је то 

одређено овим законом и доноси друге одлуке ван главног 

претреса (став 5). У вијећу састављеном од троје судија суд 

одлучује и о захтјеву за понављање поступка (став 6).   

Оспореним чланом 11. Закона о ликвидационом 

поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 82/19) је 

прописано да су органи ликвидационог поступка ликвидациони 

судија и ликвидациони управник, а чланом 12. истог закона је 

прописано да ликвидациони судија: води и управља 

ликвидационим поступком од дана подношења приједлога за 

отварање ликвидационог поступка до дана закључења 

ликвидационог поступка (тачка 1), има права и обавезе у 

ликвидационом поступку прописане овим законом (тачка 2), 

врши надзор над радом ликвидационог управника у складу са 

овим законом (тачка 3), разрјешава дужности ликвидационог 

управника у складу са чланом 16. овог закона (тачка 4). 
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Оспореним чланом 13. Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 

63/07, 49/09 и 61/13) је прописано: У првостепеном поступку и 

поступку по приједлогу за понављање поступка суди судија 

појединац (став 1). У дрогостепеном поступку и поступку 

одлучивања по ревизији суди вијеће од тројице судија (став 2). 

Оспореним чланом 95. Закона о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 

44/15 и 100/17) је прописано: Одредбе чл. 10, 65. и 66. овог 

закона које се односе на судије поротнике примјењују се само 

на поступке који треба да се, у складу са одредбама Закона о 

кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 50/13, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 

55/09, 80/09, 88/09 и 92/09) и Закона о парничном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 

63/07 и 49/09), спроведу по раније важећим прописима. 

Оспореним чланом 6. Закона о управним споровима 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/15) је 

прописано: У управним споровима суди судија појединац. 

Изузетно, у сложеним предметима за које су разлози погрешно 

и непотпуно утврђено чињенично стање и/или погрешна 

примјена материјалног права, који су од утицаја за правично 

рјешавање управне ствари, суди вијеће од троје судија. 

Оспореним чланом 36. став 3. истог закона је прописано: О 

захтјеву за ванредно преиспитивање одлучује надлежни суд у 

вијећу од троје судија.   

Оспореним чланом 79. ст. 1. и 2. Закона о прекршајима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

63/14, 110/16 и 100/17) је прописано: У првом степену за 

прекршаје учињене у вријеме малољетства, без обзира на 

прописану новчану казну суди судија као појединац (став 1). 

Када суди у другом степену, вијеће другостепеног суда 

састављено је од троје судија, одређених распоредом послова у 

том суду (став 2). 
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Оспореним чланом 112. истог закона је прописано: 

Прекршајни поступак у првом и другом степену води судија 

појединац, осим у случајевима предвиђеним овим законом, 

када одлучује вијеће (став 1). У прекршајном поступку 

одлучује вијеће у саставу троје судија, у случајевима 

прописаним овим законом, као и одредбама Закона о 

кривичном поступку Републике Српске које упућују на 

кривично вијеће (став 2).      

У поступку оцјене уставности оспорених законских 

одредби Суд је имао у виду да је Уставом Републике Српске 

утврђено: да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, 

организацију, надлежност и рад државних органа (члан 68. који 

је замјењен Амандманом XXXII тачка 10); да се државна власт у 

Републици организује на начелу подјеле власти, а да судска 

власт припада судовима (члан 69. став 1. и члан 69. став 5); да 

судску власт врше судови, који су самостални и независни и 

суде на основу Устава и закона (члан 121 ст. 1. и 2); да се 

оснивање, надлежност, организација и поступак пред судом 

утврђују законом (члан 122). Поред тога, чланом 125. Устава 

утврђено је да суд суди у вијећу (став 1), да се законом уређује у 

којим стварима суди судија појединац (став 2), да у суђењу 

учествују и судије поротници на начин утврђен законом (став 3), 

те да се законом може прописати да у одређеним судовима и у 

одређеним стварима у суђењу учествују само судије (став 4). 

Чланом 108. став 1. Устава је утврђено да закони, статути, други 

прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом.  

Поред наведених уставних одредби Суд је узео у обзир 

да је Законом о судовима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 и 100/17) уређена 

организација, надлежност и функционисање основних судова, 

окружних судова, окружних привредних судова, Вишег 

привредног суда и Врховног суда Републике Српске (члан 1). 

Релевантним одредбама овог закона је прописано: да судску 

власт у Републици Српској врше судови, који су самостални и 

независни у оквиру дјелокруга и надлежности одређене законом 
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(члан 2); да судови суде као судије појединци или у вијећима 

судија, односно вијећима судија и судија поротника, а састав 

вијећа одређује се посебним законима (члан 10); да предсједник 

основног и окружног суда, након прибављеног мишљења 

Високог судског и тужилачког савјета, утврђује број судија 

поротника потребних за рад тог суда (члан 65. став 1); да судови 

воде евиденцију за сваког судију и судију поротника, у којој су 

садржани подаци о стручној спреми и искуству судије као и 

остали подаци. Судија, односно судија поротник има право 

увида у свој досије и право да тражи исправку погрешних 

података (члан 66); да се одредбе чл. 10, 65. и 66. овог закона, 

које се односе на судије поротнике примјењују само на поступке 

који треба да се, у складу са одредбама Закона о кривичном 

поступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 50/13, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 

88/09 и 92/09) и Закона о парничном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 

49/09), спроведу по раније важећим прописима (члан 95). 

Полазећи од наведених уставних одредби, Суд је 

утврдио да је законодавац, сагласно овлашћењу из члана 122. 

Устава, надлежан да законом утврди оснивање, надлежност, 

организацију и поступак пред судовима, те да је Законом о 

судовима Републике Српске уредио организацију, надлежност 

и функционисање основних судова, окружних судова, 

окружних привредних судова, Вишег привредног суда и 

Врховног суда Републике Српске. Истим законом је прописао 

да судови суде као судије појединци или у вијећима судија, 

односно вијећима судија и судија поротника. Такође, 

прелазним и завршним одредбама Закона о судовима 

Републике Српске, уређено је да се одредбе овог закона које се 

односе на судије поротнике примјењују само на поступке који 

треба да се, у складу са одредбама Закона о кривичном 

поступку Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 50/13, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 

88/09 и 92/09) и Закона о парничном поступку („ Службени 
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гласник Републике Српске“ 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09), 

спроведу по раније важећим прописима. 

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, 

Суд је оцијенио да је оспорено законско рјешење у погледу 

уређења и потребе учешћа поротника у судским поступцима 

ствар цјелисходности законодавца, односно законодавне 

политике Народне Скупштине Републике Српске, о чему 

Уставни суд сходно члану 115. Устава Републике Српске није 

надлежан да одлучује. При томе, Суд је оцијенио да је 

законодавац, нормирајући као у оспореним одредбама закона, 

остао у границама Уставом зајамчених овлашћења. Наиме, 

законодавац је у прелазним и завршним одредбама Закона о 

судовима Републике Српске прописао у којим поступцима се 

примјењују одредбе овог закона, које се односе на судије 

поротнике. По оцјени Суда, овакво нормирање није несагласно 

члану 125. Устава Републике Српске, с обзиром на то да је овом 

уставном одредбом утврђено да се законом може прописати да у 

одређеним судовима и у одређеним стварима у суђењу учествују 

само судије, а како је то и прописано у оспореним законским 

одредбама на које иницијатива указује. Стога, по оцјени Суда, у 

конкретном случају није повријеђено начело уставности из 

члана 108. став 1. Устава Републике Српске, те нису основани 

наводи иницијативе о неуставности члана 15. Закона о 

ванпарничном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 36/09 и 91/16), члана 11. став 1. 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), члана 24. 

Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18), чл. 11. и 12. Закона о 

ликвидационом поступку („Службени гласник Републике 

Српске“ број 82/19), члана 13. Закона о парничном поступку („ 

Службени гласник Републике Српске“ бр. 58/03, 85/03, 74/05, 

63/07, 49/09 и 61/13), члана 95. Закона о судовима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 44/15 

и 100/17), чл. 6. и 36. став 3. Закона о управним споровима 
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(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/05 и 63/16) и 

члана 79. ст. 1. и 2. и члана 112. Закона о прекршајима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

63/14, 110/16 и 100/17).   

Имајући у виду стандард оцјене у поступку апстрактне 

контроле уставности из члана 115. Устава, паушални наводи 

иницијативе о несагласности члана 15. Закона о ванпарничном 

поступку у дијелу који гласи ,,или нотар, као повјереник суда“, 

нису од значаја за одлучивање овог суда у предметној ствари. 

С обзиром да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

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

5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

доношења рјешења о покретању поступка.   

На основу изложеног Суд је 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

Број:У-32/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                     УСТАВНОГ СУДА 

                                                                     Мр Џерард Селман 

 

 

  С обзиром на то да је уставном одредбом утврђено 

да се законом може прописати да у одређеним судовима 

и у одређеним стварима у суђењу учествују само судије, а 

како је то и прописано у оспореним законским одредбама 

на које указује иницијатива, није повријеђено начело 

уставности и законитости аката. 
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Рјешење 

Број У-42/20 од 31. марта 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 32/21 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

став 5. и члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31.марта 2021. године, д 

о н и о   ј е 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, 

члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. 

став 1. и члана 157. став 1. Закона о прекршајима Републике 

Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 

110/16) и члана 7. став 1. Закона о измјенама и допунама 

Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 100/17). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности члана 148. ст.1, 3, 4, 6, 7. и 9. 

Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16). 

 

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 11. став 1. тачка 2), члана 36. 

став 4. члана 105. став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. 

став 1, члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. и члана 157. став 1. Закона 
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о прекршајима  Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 63/14) и члана 7. у дијелу који се 

односи на став 1. члана 7. Закона о измјенама и допунама 

Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске” број 100/17). Оцјена уставности оспорених 

одредби члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4. члана 105. 

став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1, члана 148. 

ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9 и члана 157. став 1. Закона о прекршајима 

Републике Српске тражена је у односу на члан 128. став 1. 

Устава Републике Српске јер су, како наводи давалац 

иницијативе, оспореним законским одредбама овлашћени 

други органи за гоњење починилаца прекршаја, а не јавна 

тужилаштва која су, сагласно наведеној уставној одредби, 

једино надлежна за гоњење учинилаца кривичних и других по 

закону кажњивих дјела. Оспорену одредбу члана 7. став 1. 

Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима 

Републике Српске давалац иницијативе оспорава у односу на 

члан 5. став 1. алинеја 4, чл. 10. и 16, те члан 123. Устава, а као 

разлоге оспоравања наводи то што је оспореним прописивањем 

починилац прекршаја онемогућен да се, ради заштите својих 

права у прекршајном поступку, жалбом или неким другим 

редовним или ванредним правним средством обрати Врховном 

суду Републике Српске, као највишем суду у Републици 

Српској. С обзиром на изложено, давалац иницијативе наводи 

да је оспореним законским одредбама, поред наведених 

уставних одредби, повријеђена и одредба члана 108. став 1. 

Устава, због чега предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе 

наведеног закона нису у сагласности са Уставом. 

Народна скупштина Републике Српске је дала одговор 

на наводе из иницијативе, истичући да давалац иницијативе 

произвољно и непотпуно тумачи одредбе Устава Републике 

Српске. У погледу оспоравања уставности одредби члана 11. 

став 1. тачка 2), члана 36. став 4. члана 105. став 4, члана 120. 

став 1. тачка 1), члана 121. став 1, члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. 

и члана 157. став 1. Закона о прекршајима Републике Српске 
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(“Службени гласник Републике Српске” број 63/14 и 110/16) у 

одговору се наводи да се из садржине одредбе члана 128. став 

1. Устава може закључити да јавна тужилаштва гоне учиниоце 

кривичних дјела, а да формулација „и других по закону 

кажњивих дјела“ не искључује да и други овлашћени органи, 

када је то прописано законом, као што је у конкретном случају, 

могу гонити починиоце прекршаја, као других кажњивих дјела. 

У одговору се истиче да није у надлежности Уставног суда да 

преиспитује цјелисходност одређеног законског рјешења, нити 

да цијени становиште законодавца када је у питању 

постојање/непостојање општег интереса за усвајање одређеног 

законског рјешења. Надаље, у односу на оспоравање члана 7. 

став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима 

Републике Српске, у одговору се наводи да је досљедно 

примијењен члан 16. Устава, на који указује давалац 

иницијативе, а којим се, између осталог, јемчи да свако има 

право на једнаку заштиту својих права у поступку пред судом и 

другим државним органима и организацијама, те да је свакоме 

зајемчено парво на жалбу или друго правно средство против 

одлуке којом се рјешава о његовом праву или на закону 

заснованом интересу. У одговору се, такође, 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. Предлаже се да Суд не 

прихвати иницијативу.    

Одредбама Закона о прекршајима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 63/14, 110/16), које 

су оспорене иницијативом, прописано је: чланом 11. став 1. 

тачка 2. да су овлашћени органи за покретање прекршајног 

поступка: надлежна министарства и други органи Босне и 

Херцеговине (подтачка 1), Министарство унутрашњих 

послова, друга министарства и инспекцијски органи Републике 

Српске (подтачка 2), надлежни органи јединица локалне 

самоуправе (подтачка 3) и привредна друштва и друга правна 
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лица која имају јавна овлашћења, а у чију надлежност спада 

непосредно извршење или надзор над извршењем закона или 

прописа којима су прописани прекршаји (подтачка 4); чланом 

36. став 4. да овлашћени орган може изрећи прекршајну 

санкцију путем издавања прекршајног налога, у складу са 

поступком који је прописан овим законом; чланом 105. став 4. 

да се овлашћења тужиоца, уређена Законом о кривичном 

поступку, сходно примјењују и на овлашћени орган у 

прекршајном поступку; чланом 120. став 1. тачка 1. да је 

странка у поступку овлашћени подносилац захтјева; чланом 

121. став 1. да су овлашћени подносиоци захтјева за покретање 

прекршајног поступка овлашћени органи из члана 11. овог 

закона; чланом 148. да овлашћени орган издаје прекршајни 

налог ако је прекршај из његове надлежности утврђен 

непосредним опажањем од овлашћеног службеног лица 

приликом вршења инспекцијског надзора и прегледа, као и 

увида у службену евиденцију надлежног органа, на основу 

података који су добијени уређајима за надзор или мјерења, 

прегледом документације, просторија и робе или на други 

законом прописан начин и на основу признања о почињеном 

прекршају од окривљеног пред овлашћеним органом на лицу 

мјеста или у неком другом судском или управном поступку 

(став 1), да овлашћени орган може издати прекршајни налог из 

става 2. овог члана и када је новчана казна прописана у 

распону или када се новчана казна израчунава коришћењем 

математичке формуле (став 3), да ако је новчана казна 

прописана у распону, овлашћени орган ће прекршајним 

налогом изрећи минимум прописане новчане казне (став 4), да 

овлашћени орган може, ако окривљени учини више прекршаја 

у стицају, прекршајним налогом изрећи јединствену новчану 

казну која је једнака збиру свих појединачних казни утврђених 

у минималном износу, а ако је за један или више извршених 

прекршаја прописана заштитна мјера, може изрећи заштитну 

мјеру - одузимање предмета, односно забрану управљања 

моторним возилом у најкраћем прописаном трајању (став 6), да 
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ће суд захтјев за покретање прекршајног поступка за прекршај 

за који је прописана казна у одређеном износу, који је поднио 

овлашћени орган умјесто издавања прекршајног налога из 

става 2. овог члана, рјешењем одбацити (став 7) и да је 

овлашћени орган обавезан да одмах, без одгађања, а најдуже у 

року од осам дана, унесе прекршајни налог у регистар, а 

уколико то не учини, суд ће по захтјеву за судско одлучивање 

сматрати да је овлашћени орган одустао од прекршајног 

гоњења и рјешењем обуставити прекршајни поступак (став 9); 

чланом 157. да ће овлашћени подносилац захтјева, када није 

могуће издати прекршајни налог, у складу са чланом 148. овог 

закона, поднијети захтјев за покретање поступка надлежном 

суду (став 1). 

Оспореном одредбом члана 7. Закона о измјенама и 

допунама Закона о прекршајима Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 100/17) прописано је да се у 

члану 218. у ставу 2. ријечи: “вијеће Врховног суда Републике 

Српске” замјењују ријечима: “друго вијеће истог друго-

степеног суда” (став 1).   

Суд је имао у виду да је одредбама Устава на које 

указује давалац иницијативе, али и одредбама Устава које су, 

по оцјени Суда, од значаја за оцјену уставности оспорених 

одредби Закона о прекршајима Републике Српске утврђено: да 

се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 

владавини права (члан 5. став 1. алинеја 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, те да је свакоме 

зајамчено право на жалбу или друго правно средство против 

одлуке којом се рјешава о његовом праву или на законом 
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заснованом интересу (члан 16), 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, уставност и законитост, остваривање и заштиту 

људских права и слобода, организацију, надлежности и рад 

државних органа и друге односе од интереса за Републику, у 

складу са Уставом (тач. 4, 5, 10. и 18. Амандмана XXXII на 

Устав Републике, којим је замијењен члан 68. Устава), да 

Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте 

(члан 70. став 1. тачка 2), да закони, статути, други прописи и 

општи акти морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. 

став 2), да државни органи и организације које врше јавна 

овлашћења могу у појединачним стварима рјешавати о 

правима и обавезама грађана или примјењивати мјере принуде 

и ограничења, само у законом прописаном поступку у коме је 

свакоме дата могућност да брани своја права и интересе и да 

против донесеног акта изјави жалбу, односно употреби друго 

законом предвиђено правно средство (члан 111), да се 

оснивање, надлежности, организација и поступак пред 

судовима утврђују законом (члан 122), да Врховни суд 

Републике, као највиши суд у Републици обезбјеђује 

јединствену примјену закона (члан 123) и да је јавно 

тужилаштво самосталан државни орган који гони учиниоце 

кривичних и других по закону кажњивих дјела и улаже правна 

средства ради заштите законитости, те да се оснивање, 

организација и надлежност јавног тужилаштва уређује законом  

(члан 128 ст. 1. и  2).   

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

прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16 и 100/17) прописано да се 

овим законом уређују: појам прекршаја, услови за 
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прописивање прекршаја и прекршајних санкција, прекршајна 

одговорност, прекршајни поступак и поступак извршења 

прекршајних санкција (члан 1), да су прекршаји противправна 

дјела која представљају кршење јавног поретка или прописа о 

економском и финансијском пословању, утврђена законом или 

другим прописом, за која су одређена обиљежја и за која су 

прописане санкције (члан 2. став 1), да се против одлуке 

донесене у првом степену може изјавити жалба ако овим 

законом није другачије прописано (члан 108), да је жалба 

редовни правни лијек који се изјављује против првостепеног 

рјешења о прекршају, те да окривљени и подносилац захтјева 

могу изјавити жалбу на рјешење о прекршају (члан 203), да ће 

другостепени суд размотрити жалбу на основу списа предмета, 

жалбе и одговора, без одржавања усменог претреса (члан 213. 

став 4), да о жалби против другостепене одлуке одлучује друго 

вијеће истог другостепеног суда (члан 218. став 2), да су 

ванредни правни лијекови захтјев за понављање поступка и 

захтјев за заштиту законитости (члан 219), да о захтјеву за 

понављање прекршајног поступка одлучује суд који је донио 

првостепену одлуку (члан 222) и да ће против правоснажних 

судских одлука републички тужилац подићи захтјев за заштиту 

законитости ако је повријеђен закон, и 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 

(члан 225). 

Суд је имао у виду и одредбе Закона о судовима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

37/12, 44/15 и 100/17) и то члан 2. којим је прописано да судску 

власт у Републици Српској врше судови, који су самостални и 

независни у оквиру дјелокруга и надлежности одређене 

законом, члан 31. став 3. тачка е. којим је прописано да је 

окружни суд надлежан, између осталог, да одлучује о правним 

лијековима против одлука својих вијећа када је то законом 

одређено, члан 35. став 1. тач. а. и б. према којим одредбама 
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Врховни суд одлучује о редовним и ванредним правним 

лијековима против одлука окружних судова ако је то законом 

одређено, те тачка г. којом је прописано да Врховни суд 

заузима начелне ставове ради усаглашавања судске праксе о 

питањима за која оцијени да су од значаја за јединствену 

примјену закона у Републици Српској. 

Полазећи од наведених одредаба Устава, Суд је 

утврдио да је у њима садржано овлашћење законодавца да 

уреди организацију, надлежности и рад државних органа, као и 

поступак пред судовима, а тиме и прекршајни поступак. У том 

смислу, по оцјени Суда, оспорено прописивање из члана 11. 

став 2. овог закона, према коме 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, привредна друштва и друга правна лица која имају 

јавна овлашћења, а у чију надлежност спада непосредно 

извршење или надзор над извршењем закона или прописа 

којима су прописани прекршаји, у оквиру је наведеног 

уставног овлашћења законодавца да уређује надлежности и рад 

државних органа, те поступак пред судовима. Питање које 

органе ће законодавац овластити за покретње прекршајног 

поступка, у домену је законодавне политике и процјене 

цјелисходности у овој области, о чему Уставни суд, у смислу 

члана 115. Устава, није надлежан да одлучује.  

Одредбе члана 36. став 4, члана 105. став 4, члана 120. 

став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 157. став 1. Закона о 

прекршајима, с обзиром на то да нису наведени посебни 

разлози због којих се оспоравају, већ су разлози дати у 

контексту разлога којима се оспоравају одредбе члана 11. став 

1. тачка 2. овог закона, по оцјени Суда, такође, нису у 

несагласности са Уставом.  
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Наводи даваоца иницијативе да прописивање из 

одредаба члана 11. став 1. тачка 2), члана 36. став 4, члана 105. 

став 4, члана 120. став 1. тачка 1), члана 121. став 1. и члана 

157. став 1. Закона о прекршајима није у сагласности са 

одредбом члана 128. став 1. Устава не могу се, по оцјени Суда, 

прихватити као основани. Устав је овом одредбом само 

утврдио положај јавног тужилаштва одређивањем да је оно 

самостални државни који гони учиниоце кривичних и других 

по закону кажњивих дјела и да улаже правна средства ради 

заштите законитости, али је одредбом тач.10. Амандмана 

XXXII на Устав Републике, којим је замијењен члан 68. 

Устава, овластио законодавца да уреди организацију, 

надлежности и рад државних органа. Чланом 122. Устав је 

овластио законодавца да уреди поступак пред судовима и 

другим државним органима. Тако је чланом 225. Закона о 

прекршајима предвиђено да јавни тужилац може поднијети 

захтјев за заштиту законитости против правоснажних судских 

одлука ако је повријеђен закон, чиме је законодавац одредио 

улогу јавног тужиоца у прекршајном поступку. 

Давалац иницијативе, такођер, оспоравајући уставност 

наведених одредби Закона о прекршајима у односу на члан 

128. став 1. Устава указује на Одлуку овог суда, број У-101/14 

од 27. априла 2016. године, и став који је овај суд заузео 

приликом оцјењивања уставности члана 6. Закона о судовима 

Републике Српске. Међутим, указивање даваоца иницијативе 

на наведену одлуку Суд није сматрао основаним, имајући у 

виду да се у том предмету није радило о оцјењивању одредби 

Закона о прекршајима, нити се радило о оцјењивају у односу 

на исте чланове Устава. У поменутом предмету је оцијењена 

уставност члана 6. Закона о судовима у односу на члан 123. 

Устава и образложено је да уставне гаранције на које указује 

давалац иницијативе не значе да законитост сваке одлуке коју 

доноси суд мора бити испитана од стране Врховног суда као 

највишег суда у Републици Српској, већ подразумијевају да о 

жалби или другом правном средству одлучи надлежни суд, 
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дакле суд који је законом установљен као надлежан. Уставни 

суд је цијенио да наводи подносиоца иницијативе о његовом 

ранијем ставу не представљају уставноправне разлоге које 

треба цијенити у поступку оцјењивања сагласности оспорених 

одредби Закона о прекршајима са Уставом и да исти не могу 

бити од утицаја на одлучивање о уставности ових одредби. 

У односу на оспорену одредбу члана 7. став 1. Закона о 

измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске” број 100/17) и разлоге 

оспоравања њене сагласности са Уставом који су изнесени у 

иницијативи, Суд је утврдио да је Устав у члану 16. свима 

зајемчио право на једнаку заштиту права у поступку пред 

судом и другим државним органом или организацијом, као и 

право на жалбу или друго правно средство против одлуке суда 

којом се рјешава о његовом праву или на законом заснованом 

интересу, остављајући законодавцу другим својим одредбама 

(члан 49. став 2. тачка 10. Амандмана XXXII на Устав, којим је 

замијењен члан 68. Устава и члан 122) да утврди који 

надлежни орган о томе одлучује. Одређивање који ће надлежни 

суд да одлучује о жалби против другостепене одлуке је, по 

оцјени Суда, ствар законодавне политике и процјене 

цјелисходности појединих законских рјешења. Суд је оцијенио 

да оспореним прописивањем нису нарушена права окривљених 

из члана 16. Устава имајући у виду да ће овлаштени 

подносилац захтјева издати прекршајни налог, а када није 

могуће издати прекршајни налог, да ће поднијети захтјев за 

покретање поступка надлежном суду, који доноси рјешење на 

које окривљени има право жалбе другостепеном суду. 

Одлучивање о жалби на одлуку другостепеног суда од стране 

другог вијећа истог суда не може, само по себи, значити 

кршење принципа непристрасности суда. Суд је цијенио да 

нису основани наводи даваоца иницијативе о повреди члана 

123. Устава из разлога што уставне гаранције на које указује 

давалац иницијативе не значе да законитост сваке одлуке коју 

доноси суд мора бити испитана од стране Врховног суда као 
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највишег суда у Републици Српској, већ подразумијевају да о 

жалби или другом правном средству одлучи надлежни суд, 

дакле суд који је законом установљен као надлежан. С тим у 

вези Суд је имао у виду и да је чланом 35. тачка г) Закона о 

судовима Републике Српске прописано да Врховни суд 

Републике Српске заузима начелне ставове ради усаглашавања 

судске праксе о питањима за која оцијени да су од значаја за 

јединствену примјену закона у Републици Српској, из чега, по 

оцјени суда, произлази да се Врховни суд стара о јединственој 

примјени права, независно од тога да ли је ванредни правни 

лијек уопште изјављен. Имајући у виду наведено, одређивање 

који ће надлежни суд да одлучује о жалби против другостепене 

одлуке је, по оцјени Суда, ствар законодавне политике и 

процјене цјелисходности појединих законских рјешења, за које, 

према члану 115. Устава Уставни суд није надлежан. Имајући у 

виду наведено, Суд је оцијенио да оспорени члан 7. став 1. 

Закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима 

Републике Српске није у несагласности са чланом 5. став 1. 

алинеја 4, чланом 123. и чланом 108. став 1. Устава. 

Указивање даваоца иницијативе на повреду члан 10. 

Устава, Суд није прихватио као основано, јер наведена уставна 

одредба не подразумијева једнакост у апсолутном смислу, већ 

гарантује једнакост грађана који се налазе у истим правним 

ситуацијама.  

У односу на дио иницијативе којим се оспоравају 

одредбе члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. Закона о прекршајима 

Републике Српске Суд је утврдио да је већ одлучивао о 

уставности члана 148. Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/14) и да 

Одлуком, број У-44/14 од 29. априла 2015. године („Службени 

гласник Републике Српске“ број 36/15) није прихватио 

иницијативу за оцјењивање уставности члана 148. Закона о 

прекршајима Републике Српске у цијелости, јер је оцијенио да 

оспорено прописивање није у несагласности са Уставом. 

Имајући у виду наведено, Суд, на основу члана 37. став 1. 
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тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

није прихватио иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 148. ст. 1, 3, 4, 6, 7. и 9. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 63/14 и 110/16), јер је већ одлучивао о 

истој ствари.  

Како је у току претходног поступка правно стање 

потпуно уређено 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 овог 

рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-42/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

31. март 2021. године                                      УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Оспорено прописивање о томе ко су овлашћени 

органи за покретање прекршајног поступка у оквиру је 

уставног овлашћења законодавца да уређује надлежно-

сти и рад државних органа, а питање које органе ће 

законодавац за то овластити, у домену је законодавне 

политике и процјене цјелисходности у овој области, о 

чему Уставни суд није надлежан да одлучује. 
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Одлука 

Број У-17/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

 

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  29. априла 2021. године,  

д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се  да члан 32. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

Општине Станари ("Службени гласник Општине 

Станари" број 9/19), Прилог 01 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу 

управу", под 01.2 "Табеларни преглед систематизације 

Одјељења за општу управу", у дијелу којим је под редним 

бројем 1. утврђена стручна спрема за радно мјесто 

"начелник Одјељења за општу управу" и гласи: "ВСС-

магистар екологије", те Прилог 03 -"Организација послова 

и систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 

"Табеларни преглед систематизације радних мјеста у 

Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију" у дијелу којим је  за радно мјесто под 

редним бројем 1. "самостални стручни сарадник за 

комуналне накнаде, комуналне послове и екологију" 

утврђена стручна спрема која гласи: "ВСС - магистар 

екологије", те  радно мјесто под редним бројем 2. 

"самостални стручни сарадник за комуналну 

инфраструктуру и послове саобраћаја"  за које је утврђена 
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стручна спрема која гласи: "ВСС- магистар саобраћаја и 

телекомуникација" није у сагласности с Уставом 

Републике Српске, Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске" број  97/16) и  

Законом о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања ("Службени гласник Републике Српске" бр 33/14 

и 63/14). 

Утврђује се да члан 5. став 1. тач. 3, 16, 18, 19. и 20,  

члан 6. и члан 32. - Прилог 01 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу 

управу" дио 01.3.3 "Опис послова Одсјека територијалне 

ватрогасне јединице и радних мјеста" Правилника из става 

1. изреке нису у сагласности с Уставом Републике Српске и 

Законом о заштити од пожара ("Службени гласник 

Републике Српске" број  94/19). 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности и законитости члана 32. - Прилог 02 - 

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за привреду и финансије" дио 02.2 "Табеларни 

преглед систематизације радних мјеста Одјељења" у дијелу 

којим је под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник 

Одјељења за привреду и финансије" утврђена  стручна 

спрема која гласи: "ВСС - дипломирани инжењер 

електротехнике". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милош Кајганић из Станара дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Општине Станари ("Службени гласник Општине 

Станари" број 9/19). Из садржине иницијативе произлази да је 

оспорени правилник у супротности са појединим одредбама 
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Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 97/16 и 36/19), Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске" број  97/16), Закона о 

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

Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/17, 

86/18 и 21/20), те Уредбе о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 10/17), као и са чл. 33. и 108. Устава Републике 

Српске. Иако давалац иницијативе оспорава наведени 

Правилник у цјелини,  из садржине иницијативе произлази да 

давалац иницијативе наводи само разлоге оспоравања који се 

тичу поступка доношења  и то тако што указује, прије свега, на 

одредбу члана 60. Закона о локалној самоуправи коју доводи  у 

везу с одредбом члана 166. тачка 7. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе те 

закључује да из наведеног произлази обавеза доносиоца акта 

да, прије доношења правилника,  уради анализу организације и 

систематизације радних мјеста у Општинској управи  како би 

се утврдило постојање оправдане потребе за доношењем новог 

правилника. Уз то, давалац иницијативе указује и на одредбу 

члана 245. Закона о раду коју доводи у везу са чланом 7. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе и чланом 27. тачка 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе и с тим у вези указује на обавезу да се, у поступку 

доношења правилника, затраже и прибаве приједлози и 

мишљење надлежне синдикалне организације. Поред 

наведеног, давалац иницијативе наводи само разлоге 

оспоравања члана 32. Правилника и то дијела који се односи на 

прилоге 01, 02 и 03 који су, како наводи, саставни дијелови 

Правилника. Образлажући наведено давалац иницијативе 

указује на повреде члана 62. став 2. и члана 64. Закона о 
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локалној самоуправи, чл. 3. и 11. ст. 1. и 2, чл. 14. и 54. ст. 1. и 

2. тачка 1. и члана 116. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, као 

и члана 33. Устава, те члана 5. став 3. и члана 12. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској, односно општинској управи, а као 

разлоге наводи, између осталог, то што оспореним одредбама 

овог члана Правилника нису систематизована радна мјеста 

шефова одсјека, а нити радно мјесто на којем би била исказана 

потреба за дипломираним правником у Одјељењу за привреду 

и финансије, као и због тога што је, по његовом мишљењу, 

спорна прописана стручна спрема за начелнике Одјељења за 

општу управу и Одјељења за привреду и финансије, те за 

самосталног стручног сарадника за комуналне накнаде, 

комуналне послове и екологију. Надаље, у иницијативи се 

наводи и да је оспореним прописивањем онемогућено 

напредовање службеника, као и право грађана да под једнаким 

условима буду примљени у јавну службу.  

Накнадно, Драженко Лукић из Добоја дао је Уставном 

суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 32. истог 

правилника, односно прилога 01, 02. и 03. и то у односу на чл. 

10, 33, 39. и 108. Устава. Оспоравајући наведени члан 

Правилника  овај давалац иницијативе  слично као и претходни 

наводи да оспореним правилником није систематизовано радно 

мјесто шефа одсјека, те опис послова и задатака шефа одсјека, 

као ни потребни општи и посебни услови за обављање тог 

посла, затим да је спорна прописана стручна спрема за 

начелнике појединих одјељења те самосталног стручног 

сарадника за комуналне накнаде и  екологију, као и за 

комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја што је, како 

наводи, у супротности са чланом 59. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и 

члановима 5, 11. и 15. Уредбе о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у градској, 
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односно општинској управи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 10/17). Поред тога, у овој иницијативи се наводи 

да је у оквиру Одјељења за општу управу систематизовано 

радно мјесто "ватрогасац/приправник и ватрогасац 

возач/приправник", а што је, како се наводи, у несагласности са 

чланом 95. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, те одредбама наведене 

уредбе. Надаље, у иницијативи се детаљно образлаже како је 

доносилац акта оспореним прописивањем поступао супротно 

одредбама поменуте уредбе и предлаже да Суд утврди да 

оспорени члан 32. Правилника није у сагласности с Уставом.  

Рјешењем број У-17/20 од 24. јуна 2020. године, овај 

суд је одлучио да се о иницијативама води јединствен 

поступак, припајањем иницијативе број У-20/20 

првоприспјелој иницијативи број У-17/20 и да се даљи 

поступак води под пословним бројем предмета У-17/20. 

Начелник Општине Станари у одговору на иницијативу 

је, између осталог, навео да је давалац иницијативе Милош 

Кајганић био запослен на радном мјесту самосталног стручног 

сарадника за управно-правне послове из области социјалне, 

породичне и дјечије заштите у Одсјеку за послове социјалне, 

породичне и дјечије  заштите, који је укинут овим 

правилником, односно да је Скупштина општине Станари 

донијела Одлуку којом се оснива Јавна установа Центар за 

социјални рад Станари ("Службени гласник Општине Станари" 

број 5/19), те да је отпочињањем рада ове јавне установе и 

преузимања надлежности од дотадашњег Одсјека за послове 

социјалне, породичне и дјечије заштите било неопходно 

усвојити нови акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста. Надаље, у одговору се наводи 

да су, ступањем на снагу овог правилника, запослени у овом 

одсјеку проглашени нераспоређеним сходно члану 144. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, односно да је само Милош Кајганић био у 

статусу запосленог на неодређено вријеме, док су друга два 
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систематизована мјеста у том одсјеку била упражњена, као и да 

је Милош Кајганић, путем свог пуномоћника Драженка 

Лукића, адвоката из Добоја, поднио тужбу Основном суду у 

Добоју која је  заведена под пословним бројем 85 0 Рс 087617 

20 Рс. Оспоравајући наводе из иницијатива доносилац акта 

наводи да је основ за доношење оспореног правилника члан 60. 

Закона о локалној самоуправи, као и  да је неспорно да су 

Правилником, чији су саставни дио прилози, формирани 

одсјеци у саставу одјељења, али да се због мањег броја 

радника, поштујући принципе економичности, ефикасности и 

дјелотворности, одлучио да не систематизује радно мјесто 

шефа одсјека (изузетак је старјешина Територијалне 

ватрогасне јединице чија је улога и позиција регулисана 

посебним прописом) јер одсјеци нису самосталне 

организационе јединице из члана 5. став 5. Уредбе већ су, како 

наводи,  дијелови одјељења као основне организационе 

јединице, а радом одјељења руководи начелник одјељења који 

руководи и свим организационим дијеловима у саставу 

одјељења, па и одсјецима. Поред тога, у одговору се наводи да 

су у табеларним прегледима који су садржани у прилозима, 

наведени посебни услови за свако радно мјесто у свакој табели 

(колона 7), а у вези са чланом 5. став 2. истог правилника, а да 

су услови у погледу стручне спреме и занимања садржани у 

колонама 3. и 4. у табеларним прегледима. Такође, оспорени су 

и наводи давалаца иницијативе који се тичу прописаних 

посебних услова за начелнике одјељења, односно за ово радно 

мјесто прописани потребни услови у погледу  стручне спреме 

истичући да је приликом оспореног нормирања имао у виду да 

се ради о руководећим радним мјестима у смислу члана 49. 

став 2. Закона о службеницима и намјештеницима, а у вези са 

чланом 6. Уредбе о категоријама, звањима и условима за 

обављање послова службеника у јединицама локалне 

самоуправе, као и да примјена члана 54. ст. 1. и 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима, у вези са чланом 64. Закона 

о локалној самоуправи није релевантна приликом доношења 
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акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста, те да ове одредбе морају бити примијењене само 

приликом именовања лица након поступка јавне конкуренције. 

Уз то, у одговору су оспорени наводи давалаца иницијативе у 

погледу немогућности напредовања службеника јер, како се 

наводи, нису од значаја за уставно-правну контролу 

Правилника  односно  да се  ради о праву које је законом 

установљено само као могућност, али и због тога што чланом 

116. Закона о службеницима и намјештеницима није 

експлицитно прописано да службеник напредује искључиво на 

радно мјесто шефа одсјека. Надаље, у одговору се указује на 

одредбе Уредбе о коришћењу академских титула, стицању 

стручних и научних звања ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 111/09, 102/10 и 6/13), као и на Закон о заштити од 

пожара и то, како раније важећи који је био објављен у 

"Службеном гласнику Републике Српске" број 71/12, тако и 

важећи који је објављен у "Службеном гласнику Републике 

Српске број 94/19, те  остављен једногодишњи рок за 

усклађивање, због чега је Општина Станари, како се наводи, у 

поступку прибављања мишљења надлежног органа за нову 

систематизацију ватрогасне службе ради усклађивања са 

поменутим законом. Имајући у виду да је поступано у 

границама законских овлашћења  и у складу са начелима 

унутрашње организације, стручног и рационалног обављања 

послова, доносилац акта у одговору предлаже да Суд 

иницијативу не прихвати.  

Правилник о организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Општине Станари ("Службени 

гласник Општине Станари" број 9/19) донио је начелник 

Општине Станари  на основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 

60. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и члана 16. Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској, односно општинској управи 

("Службени гласник Републике Српске" број 10/17).  Према 
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члану 1. правилником се уређује нарочито: организациона 

структура Општинске управе, послови који се обављају у 

Општинској управи - по одјељењима и одсјецима, послови 

радних мјеста у Општинској управи, услови за обављање 

послова - по радним мјестима, потребан број запослених за 

извршење послова - по радним мјестима, одговорност 

запослених у Општинској управи и јавност рада Општинске 

управе. Чланом 5. став 1. Правилника су, као посебна 

специјалистичка знања, испити, одобрења и услови, између 

осталог, утврђени: да лице приликом заснивања радног односа 

у Општинској управи - Територијална ватрогасна јединица 

(ватрогасац-спасилац и ватрогасац-приправник) није старије од 

25 година (тачка 3), положен испит за ватрогасца-спасиоца у 

складу са Законом о заштити од пожара (тачка 16), стручни 

испит за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици 

(тачка 18), стручни испит за руководиоца акције гашења 

пожара (тачка 19) и стручни испит за сервисера свих врста 

ватрогасних апарата (тачка 20), а чланом 6. Правилника да су 

запослени у Одсјеку територијалне ватрогасне јединице који 

обављају послове ватрогасца обавезни полагати стручни испит 

за ватрогасца у професионалној ватрогасној јединици (став 1) и 

да се у радни однос у  Одсјеку територијалне ватрогасне 

јединице на послове ватрогасца може примити лице старије од 

25 година, само уколико има положен стручни испит за 

професионалног ватрогасца и које је радило као 

професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној 

јединици (став 2). Оспорени члан 32. Правилника садржи 

прилоге, између осталих: - Прилог 01 – "Организација послова 

и систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" 

у којем је, под 01.2 садржан "Табеларни преглед 

систематизације радних мјеста Одјељења за општу управу", а 

под 01.3.2 "Опис послова Одсјека Територијалне ватрогасне 

јединице и радних мјеста"; Прилог 02 - "Организација послова 

и систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и 

финансије" у којем је под 02.2 садржан "Табеларни преглед 
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систематизације радних мјеста Одјељења" и Прилог 03 - 

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове 

и екологију" у којем је, под 03.2 садржан "Табеларни преглед 

систематизације радних мјеста Одјељења за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију". 

У оспореном дијелу табеларног прегледа 

систематизације радних мјеста Одјељења за општу управу, под 

редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за 

општу управу" утврђен је, као један од услова, "ВСС – 

магистар екологије". У оспореном дијелу табеларног прегледа 

систематизације радних мјеста Одјељења за привреду и 

финансије,  за радно мјесто "начелник Одјељења за привреду и 

финансије" утврђен је, као један од услова,  "ВСС – 

дипломирани инжењер електротехнике", а у оспореном дијелу 

табеларног прегледа систематизације радних мјеста Одјељења 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију, под редним бројем 1. за радно мјесто "самостални 

стручни сарадник за комуналне накнаде, комуналне послове и 

екологију" утврђен је, као један од услова, "ВСС - магистар 

екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто "самостални 

стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове 

саобраћаја" утврђен је, као један од услова,  "ВСС - магистар 

саобраћаја и телекомуникација".   

У поступку разматрања основаности навода из 

иницијатива Суд је имао у виду да је одредбама Устава у 

односу на које је оспорен предметни правилник, али и 

одредбама које су, по оцјени Суда, од значаја за оцјену 

уставности Правилника утврђено: да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су 

пред законом и уживају исту правну заштиту без обзира на 

расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, 

социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање, 

политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго 

лично својство (члан 10), да грађани имају право да учествују у 
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обављању јавних послова и да под једнаким условима буду 

примљени у јавну службу (члан 33), да је свако слободан у 

избору занимања и запослења и под једнаким условима му је 

доступно радно мјесто и функција (члан 39. став 3), да  

општина  преко својих органа, у складу са законом, извршава 

законе, друге прописе и опште акте Републике чије 

извршавање је повјерено општини, обезбјеђује извршавање 

прописа и општих аката општине и да се систем локалне 

самоуправе уређује законом (члан 102. ст. 1. и 2) те да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности с Уставом, а прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом (члан 108).  

По оцјени Суда, за оцјену законитости оспореног 

правилника од значаја су одредбе Закона о локалној 

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

36/19), Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 

Српске" број  97/16), Закона о раду  ("Службени гласник 

Републике Српске" број 1/16), Закона о заштити од пожара 

("Службени гласник Републике Српске" број  94/19), те Закона 

о звањима која се стичу завршетком високог образовања 

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

Законом о локалној самоуправи прописано је, између 

осталог, да градоначелник, односно начелник општине 

руководи градском, односно општинском управом и одговоран 

је за њен рад (члан 54. став 3), да градоначелник, односно 

начелник доноси правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста градске, односно општинске 

управе (члан 59. став 1. тачка 8), да градоначелник, односно 

начелник општине утврђује структуру и унутрашњу 

организацију градске, односно општинске управе у законом 

утврђеним општим границама (члан 60), да се организација 

рада градске, односно општинске управе заснива на 

принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и 

јавности рада органа јединице локалне самоуправе у 
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извршавању њихових надлежности (члан 61. став 2), да се у 

градској, односно општинској управи организују одјељења и 

службе као основне организационе јединице, као и  да се у 

зависности од обима и врсте  послова, у одјељењима и 

службама могу формирати одсјеци као унутрашње 

организационе јединице (члан 62. ст. 1. и 2), да Влада уредбом 

прописује начела за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској 

управи (члан 64. став 3),  да  су запослени из ст. 1. и 2. овог 

члана службеници и намјештеници у смислу закона којим се 

уређује радно-правни статус запослених у органима јединице 

локалне самоуправе, не укључујући функционере јединице 

локалне самоуправе и запослене који обављају послове у 

области заштите од пожара (члан 67. став 3) и да ће Влада у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 

уредбу о начелима за унутрашњу организацију и систе-

матизацију радних мјеста у градској, односно општинској 

управи из члана 64. став 3. овог закона (члан 161).   

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе  прописано  је, између 

осталог,  и то чланом 1. да се њиме уређују  права и дужности 

из радног односа службеника и намјештеника запослених у 

органима јединице локалне самоуправе, а да се права и 

дужности из радног односа функционера у органима јединице 

локалне самоуправе уређују посебним законом, осим ако 

поједина права и дужности нису уређена овим законом; чланом 

4.  да послове из надлежности органа јединице локалне 

самоуправе обављају градски, односно општински службеници 

(у даљем тексту: службеници) и намјештеници; чланом 7. да се 

на права и дужности службеника који нису уређени овим или 

посебним законом или другим прописом примјењују Закон о 

раду, општи колективни уговор и Посебни колективни уговор 

за запослене у области локалне самоуправе (у даљем тексту: 

Посебни колективни уговор) (став 1), а на права и дужности 

намјештеника примјењују се одредбе овог закона које се 



189 

 

односе на начела дјеловања, права и дужности, радно вријеме, 

одморе и одсуства, неспојивост, пробни рад, оцјену рада, 

распоређивање, трајање радног односа, проглашавање вишком, 

одговорност, мировање права из радног односа, дисциплинска 

и материјална одговорност, заштита права, управљање 

људским ресурсима, премјештање, преузимање и разлози за 

престанак радног односа, осим разлога из члана 141. тачка 16) 

овог закона, а на права и дужности које нису уређене овим 

законом примјењује се Закон о раду, општи колективни уговор 

и Посебни колективни уговор (став 2); чланом 14. да 

службеник има право да напредује у служби кроз структуру 

категорије радних мјеста (став 1), те да службеник има право 

да напредује у вишу категорију радног мјеста зависно од 

стручности, резултата рада, постигнутог успјеха у стручном 

оспособљавању и усавршавању, у складу с овим законом (став 

2); чланом 48. да се радна мјеста службеника дијеле на 

руководећа радна мјеста и извршилачка радна мјеста, у 

зависности од сложености послова, овлашћења и одговорности 

(став 1), да Влада уредбом прописује категорије службеника, 

њихова звања и услове за обављање послова на радним 

мјестима из става 1. овог члана (став 2), да се правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

градске, односно општинске управе утврђују радна мјеста у 

градској, односно општинској управи, укључујући и стручну 

службу скупштине и врши њихово разврставање по 

категоријама и звањима (став 3), да градоначелник, односно 

начелник општине доноси правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста (став  4) и да се 

правилником из става 3. овог члана утврђују опис радних 

мјеста службеника и намјештеника у оквиру унутрашњих 

организационих јединица, категорије и звања у којима су радна 

мјеста разврстана, потребан број запослених за свако радно 

мјесто, врста и степен стручне спреме и звања, потребно радно 

искуство, одговорност и други посебни услови за рад на сваком 

радном мјесту (став 5);  чланом 54. да  су посебни услови за 
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именовање начелника одјељења или службе: 1) да има завршен 

четворогодишњи студиј одговарајућег смјера или први циклус 

студија с остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент, 2) да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно одговарајућег звања, 3) 

да има положен стручни испит за рад у управи и 4) други 

посебни услови предвиђени правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста (став 2); чланом 

59. да су извршилачка радна мјеста: шеф одсјека, стручни 

савјетник, самостални стручни сарадник, инспектор, интерни 

ревизор, комунални полицајац, виши стручни сарадник и 

стручни сарадник (став 2); чланом 67. да је поред општих 

услова, потребно да лице испуњава и сљедеће посебне услове: 

1) одговарајућа стручна спрема и звање, 2) положен стручни 

испит за рад у управи, 3) одговарајуће радно искуство и 4) да 

испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима 

или правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста (став 2); чланом 115. да је 

напредовање кретање службеника у служби које зависи од 

резултата постигнутих у извршавању послова радног мјеста и 

постављених циљева, као и постигнутог успјеха у стручном 

оспособљавању и усавршавању, у складу с овим законом; 

чланом 116. да службеник напредује премјештањем на радно 

мјесто шефа одсјека или на друго непосредно више 

извршилачко радно мјесто (став 1), те да је непосредно више 

извршилачко радно мјесто оно чији се послови обављају у 

непосредно вишој категорији или звању (став 2); чланом 117. 

да градоначелник, односно начелник општине може да 

премјести на непосредно више извршилачко радно мјесто 

службеника коме је најмање два пута узастопно одређена 

оцјена „нарочито се истиче“ или четири пута узастопно 

„истиче се“, ако постоји слободно радно мјесто и службеник 

испуњава услове за рад на том радном мјесту (став 1); чланом 

145. да ако се правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста укину поједина радна мјеста 
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службеници који не буду распоређени након доношења 

правилника постају нераспоређени (став 1), да ако се 

правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста смањи потребан број извршилаца на радном 

мјесту градоначелник, односно начелник општине прописује 

критеријуме на основу којих се одређује који службеници 

постају нераспоређени (став 2) те да је приликом утврђивања 

критеријума из става 2. овог члана градоначелник, односно 

начелник општине дужан да прибави мишљење надлежне 

синдикалне организације (став 3); чланом 164. да се у градској, 

односно општинској управи организује управљање људским 

ресурсима (став 1), те да се управљање људским ресурсима 

уређује правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста, у складу с овим законом и 

другим прописима (став 2); чланом 166. да се послови 

управљања људским ресурсима односе, између осталог, на 

анализу организације и систематизације радних мјеста у 

градској, односно општинској управи (тачка 7);  да ће Влада у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети 

уредбу о категоријама, звањима и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне самоуправе из члана 

48. став 2. овог закона (члан 171).  

Законом о раду је, између осталог, 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 (члан 1. став 1), 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 (члан 238. став 1) те да се општи и 

посебни колективни уговори непосредно примјењују и 

обавезују све послодавце који су у вријеме закључивања 

колективног уговора чланови удружења послодавца учесника 
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колективног уговора, те да колективни уговор из става 1. овог 

члана обавезује и послодавце који су накнадно постали 

чланови удружења послодаваца, учесника колективног 

уговора, као и да колективни уговор обавезује послодавце из 

ст. 1. и 2. овог члана шест мјесеци након иступања из 

удружења послодаваца учесника колективног уговора (члан 

245). 

Законом о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања прописано је, између осталог, да се овим законом 

уређују звања која се стичу завршетком студија на 

лиценцираним студијским програмима који се изводе на 

лиценцираним високошколским установама у Републици 

Српској (у даљем тексту: Република ) (члан 1), да се звање 

стиче завршетком првог, другог и трећег циклуса студија, у 

складу са прописима о високом образовању, и може бити 

струковно, академско и научно, те да се академска звања стичу  

завршетком првог и другог циклуса академских студија, а 

научна завршетком трећег циклуса академских студија  (члан 

3. ст. 1,  3. и 4); да лице које заврши академски студиј првог 

циклуса у трајању од три, односно четири године, који се 

вреднује са најмање 180, односно 240 ЕЦТС бодова, стиче 

академско звање "дипломирани", односно "дипломирани 

инжењер" из одговарајуће области уз навођење броја бодова, 

тј.180 ЕЦТС, односно 240 ЕЦТС бодова, (члан 6. став 1); да 

лице које заврши академски студиј другог циклуса у трајању 

од годину дана, односно двије године, који се вреднује са 60 

ЕЦТС бодова, односно 120 ЕЦТС бодова, и то тако да збир 

бодова првог и другог циклуса студија износи укупно 300 

бодова, стиче звање "мастер", уз назнаку струке у 

одговарајућој области образовања (члан 7. став 1). 

Законом о заштити од пожара прописано је, између 

осталог, да је територијална ватрогасно-спасилачка јединица 

професионална ватрогасно-спасилачка јединица која се оснива 

на подручују јединица локалне самоуправе (члан 4. став 1. 

тачка 5), да се територијална ватрогасно-спасилачка јединица 
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оснива одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, као 

посебна унутрашња организациона јединица административне 

службе јединице локалне самоуправе (члан 44. став 1), да ће 

постојеће ватрогасно-спасилачке јединице и ватрогасна 

друштва основана у складу са раније важећим законом 

ускладити своје пословање с одредбама овог закона у року од 

годину дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 90) и 

да ће Скупштина јединице локалне самоуправе у року од 

годину дана донијети: одлуку којом се оснива и утврђује 

дјелокруг и надлежност територијалне ватрогасно-спасилачке 

јединице и правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-

спасилачкој јединици, након прибављеног мишљења 

Министарства (члан 95).  

Оцјењујући Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине 

Станари са становишта навода и разлога изнијетих у 

иницијативи, Суд је, прије свега, утврдио да је градоначелник 

односно начелник јединице локалне самоуправе био овлашћен 

да донесе правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у градској, односно општинској 

управи и да тим актом утврди стуктуру и унутрашњу 

организацију градске, односно општинске управе, односно 

утврди опис радних мјеста службеника и намјештеника у 

оквиру унутрашњих организационих јединица, категорије и 

звања у којима су радна мјеста разврстана, потребан број 

запослених за свако радно мјесто, врсту и степен стручне 

спреме и звања, потребно радно искуство, одговорност и друге 

посебне услове за рад на сваком радном мјесту. Имајући у виду 

да је начелник Општине Станари донио оспорени правилник 

сагласно законским овлашћењима из члана 59. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи, као и да је овим актом сагласно 

члану 60. Закона о локалној самоуправи, те члана 48. Закона о 

службеницима и намјештеницима у локалној самоуправи 

утврдио организациону структуру Општинске управе Општине 
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Станари, послове који се обављају у Општинској управи, радна 

мјеста  у Општинској управи, услове за обављање послова, 

потребан број запослених за извршење послова, те  

одговорност запослених  и јавност рада Општинске управе, 

Суд је оцијенио да је са формалноправног становишта 

оспорени правилник донесен на основу и у оквиру законског 

овлашћења.  

По оцјени Суда, наводи даваоца иницијативе да је 

оспорени правилник незаконит јер није урађена анализа 

организације и систематизације радних мјеста у градској, 

односно општинској управи како би се утврдило да ли постоји 

оправдана потреба за доношењем новог правилника, израз су 

погрешног тумачења члана 60. Закона о локалној самоуправи и 

члана 166. тачка 7. Закона о службеницима и намјештеницима 

у локалној самоуправи, а не правно утемељен основ за 

оспоравање Правилника. Уз то, по оцјени Суда није постојала 

законска обавеза начелника Општине Станари да, у поступку 

доношења оспореног правилника, затражи мишљење надлежне 

синдикалне организације. Наиме, из одредаба члана 145. ст. 1, 

2. и 3. Закона о службеницима  и намјештеницима у локалној 

самоуправи произлази да се мишљење надлежне синдикалне 

организације прибавља једино приликом утврђивања 

критеријума на основу којих се одређује који службеници 

постају нераспоређени, дакле када због промјене Правилника 

долази до смањења броја извршилаца на радном мјесту о чему 

се, у конкретном  случају,  не ради будући да је Суд из 

одговора доносиоца акта утврдио да је нови правилник донесен 

због тога што је  укинут Одсјек за послове социјалне, 

породичне и дјечије заштите, чије надлежности је преузео 

новоосновани Центар за социјални рад Станари, чиме је 

престала потреба за радом запослених  само у том одсјеку. 

Оцјењујући члан 32. Правилника, - Прилог 01 - 

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за општу управу" под 01.2 "Табеларни преглед 

систематизације Одјељења за општу управу" којим је, у 
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оспореном дијелу, под редним бројем 1. за радно мјесто 

"начелник Одјељења за општу управу" утврђена "ВСС - 

магистар екологије", Прилог 02 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за привреду и 

финансије" дио 02.2 "Табеларни преглед систематизације 

радних мјеста Одјељења" којим је, у оспореном дијелу, под 

редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за 

привреду и финансије" утврђена "ВСС - дипломирани инжењер 

електротехнике, те  Прилог 03 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 

"Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељењу 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију" којим је, у оспореном дијелу, под редним бројем 1. 

за радно мјесто "самостални стручни сарадник за комуналне 

накнаде, комуналне послове и екологију" утврђена "ВСС - 

магистар екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто 

"самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и 

послове саобраћаја" утврђена "ВСС - магистар саобраћаја и 

телекомуникација" Суд је утврдио да је начелник Општине 

Станари био овлашћен да Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи Станари уреди, између осталог, услове које у погледу 

стручне спреме (врста и степен) треба да испуњава лице које 

обавља послове у Општинској управи.  

Међутим, наведено овлашћење начелника за 

прописивање потребне врсте и степена стручне спреме за 

обављање послова у Општинској управи није, по оцјени Суда, 

неограничено, већ мора бити у сагласности са законским 

одредбама, у конкретном случају,  са  Законом о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, те 

Законом о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања. Имајући у виду да начелник општине Станари, 

приликом утврђивања потребне стручне спреме за начелника 

Одјељења за општу управу, те самосталног стручног сарадника 
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за комуналне накнаде, комуналне послове и екологију и 

самосталног стручног сарадника за комуналну инфраструктуру 

и послове саобраћаја није узео у обзир посебне услове који су 

за именовање начелника одјељења прописани Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе (54. став 2. тачка 1), као ни звања која се стичу 

завршетком високог образовања (члан 3. став 3. и члан 6. став 

2) Закона о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања, односно да је питања која се тичу стручне спреме 

за наведена радна мјеста регулисао на другачији начин у 

односу на важећа законска рјешења Суд је утврдио да члан 32. 

Правилника, - Прилог 01 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" 

под 01.2 "Табеларни преглед систематизације Одјељења за 

општу управу" у дијелу којим је под редним бројем 1. за радно 

мјесто "начелник Одјељења за општу управу" утврђена "ВСС - 

магистар екологије" и Прилог 03 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију", под 03.2 

"Табеларни преглед систематизације радних мјеста у Одјељењу 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију" којим је за радно мјесто под редним бројем 1. 

"самостални стручни сарадник за комуналне накнаде, 

комуналне послове и екологију" утврђена "ВСС-магистар 

екологије", а под редним бројем 2. за радно мјесто "самостални 

стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове 

саобраћаја" утврђена "ВСС- магистар саобраћаја и 

телекомуникација" није у сагласности са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе и  Законом о звањима која се стичу завршетком 

високог образовања. 

Оспорени члан 32. Правилника, односно прилози 01 и 

03 у наведеним дијеловима несагласни су, по оцјени Суда, и с 

одредбом члана 108. став 2. Устава, према којој прописи и 

други општи акти морају бити у сагласности са законом.  



197 

 

По оцјени Суда, члан 32. Правилника, Прилог 02-

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за привреду и финансије" под 02.2 "Табеларни 

преглед систематизације радних мјеста Одјељења" којим је, 

под редним бројем 1. за радно мјесто "начелник Одјељења за 

привреду и финансије" утврђена "ВСС-дипломирани инжењер 

електротехнике" је  у границама наведених законских рјешења. 

Наводе даваоца иницијативе који се односе на 

несагласност одредаба Правилника,  односно његових прилога 

којима је за одређена радна мјеста утврђена стручна спрема  с 

одредбама чл. 10, 33. и 39. Устава Суд није разматрао с 

обзиром на то да је утврдио да члан 32. Правилника, у 

претходно наведеним дијеловима, није у сагласности са 

Законом о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе и Законом о звањима која се 

стичу завршетком високог образовања, а самим тим ни са 

чланом 108. став 2. Устава.  

Оцјењујући члан 32. Правилника, Прилог 01- 

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за општу управу" дио под 01.3.3 који се односи на 

"опис послова Одсјека територијалне ватрогасне јединице и 

радних мјеста" Суд је утврдио да према одредбама Закона о 

заштити од пожара ("Службени гласник Републике Српске" 

број 94/19), који је био на снази у вријеме доношења оспореног 

правилника, начелник Општине Станари није био овлашћен да 

регулише  унутрашњу организацију и систематизацију радних 

мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици. 

Наиме, наведеним законом је предвиђено да је за доношење 

правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у територијалној ватрогасно-спасилачкој 

јединици, након прибављеног мишљења Министарства,  

надлежна скупштина јединице локалне самоуправе, за разлику 

од ранијег Закона о заштити од пожара ("Службени гласник 

Републике Српске" број 71/12) према којем је орган надлежан 

за доношење правилника о унутрашњој организацији и 
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систематизацији радних мјеста у територијалној ватрогасно-

спасилачкој јединици био начелник општине. С тим у вези Суд 

је имао у виду да је важећим Законом о заштити од пожара, у 

оквиру прелазних и завршних одредаба, прописана обавеза 

постојећим ватрогасно-спасилачким јединицама и ватрогасним 

друштвима која су основана у складу са раније важећим 

законом, да у року од годину дана од дана ступања на снагу 

овог закона ускладе своје пословање са одредбама овог закона 

(члан 90), а  скупштине јединице локалне самоуправе да, у 

року од годину дана, донесу правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици. Међутим, по 

оцјени Суда, наведеним прописивањем није продужено 

овлашћење начелнику општине да, и након ступања на снагу 

Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике 

Српске" број 94/19), регулише питања која се односе на 

унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у 

територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, која су сада у 

надлежности Скупштине општине, већ  је само продужена 

важност ранијих прописа који су регулисали ова питања, 

односно важност прописа који су донесени на основу ранијег 

Закона о заштити од пожара. С обзиром на то да начелник 

Општине Станари, у вријеме доношења Правилника, није имао 

овлашћење да регулише организацију и систематизацију 

радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој 

јединици Општине Станари Суд је утврдио да Прилог 01 - 

"Организација послова и систематизација радних мјеста у 

Одјељењу за општу управу" дио 01.3.3 "опис послова Одсјека 

територијалне ватрогасне јединице и радних мјеста" није у 

сагласности са Законом о заштити од пожара. 

Имајући у виду наведено, дакле ненадлежност 

начелника Општине Станари да регулише унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у територијалној 

ватрогасно-спасилачкој јединици, Суд је, примјеном члана 42. 

Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени 
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гласник Републике Српске" бр. 104/12 и 92/12) утврдио да ни 

одредбе члана 5. став 1. тач. 3, 16, 18, 19. и 20, те члана 6. 

Правилника,  које су садржински и правно повезане са 

Прилогом 01. у дијелу који се односи на Одсјек Територијалне 

ватрогасне јединице, нису у сагласности са Законом о заштити 

од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 94/19). 

Како је Уставом утврђено да прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2), 

Суд је  утврдио да наведене одредбе Правилника које нису 

сагласне закону, нису у сагласности ни с Уставом.  

Имајући у виду разлоге незаконитости члана 32. 

Правилника, Прилог 01 - "Организација послова и 

систематизација радних мјеста у Одјељењу за општу управу" 

под 01.3.3 који се односи на опис послова Одсјека 

територијалне ватрогасне јединице, и радних мјеста Суд се 

није упуштао у оцјену навода даваоца иницијативе који се 

односе на систематизована радна мјеста "ватрогасац 

приправник/волонтер" и "ватрогасац возач припра-

вник/волонтер". 

Оцјена сагласности Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине 

Станари с одредбама Уредбе о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 10/17), Уредбе о категоријама, звањима и 

условима за обављање послова службеника у јединицама 

локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске" 

број 10/17), те Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе, у смислу члана 115. Устава,  није 

у надлежности Суда. 

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

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

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.  
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На основу изложеног 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-17/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Када доносилац оспореног правилника приликом 

утврђивања потребне стручне спреме за поједина радна 

мјеста у опшштинској управи није узео у обзир посебне 

услове који су прописани законом, као ни звања која се 

стичу завршетком високог образовања, његовим 

доношењем дошло је до повреде уставног начела 

законитости. 

Будући да је законом одређено да унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у 

територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици пропи-

сује скупштина локалне самоуправе, а не општински 

начелник, односно градоначелник, регулисањем ове 

материје од стране начелника дошло је до повреде 

уставног начела законитости.   
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Рјешење 

Број У-24/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3, 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 29. априла 2021. 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 проглашењу ванредног 

стања за територију Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/20). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 31/20). У иницијативи се наводи да оспорена одлука није у 

сагласности са чланом 70. Устава Републике Српске, те са чл. 

44. и 50. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 90/17). Давалац 

иницијативе, наиме, сматра да нису постојали прописани 

услови за проглашење ванредног стања, посебно имајући у 

виду чињеницу да је на снази већ била ванредна ситуација, 

због чега су биле предузете мјере за заштиту здравља грађана. 

Истиче да приликом доношења предметне одлуке њен 

доносилац није понудио образложење у чему се огледа 
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угрожавање безбједности које је, према Уставу, услов да се 

прогласи ванредно стање, те да ова уставна одредба не познаје 

термин „епидемиолошка ситуација“ на коју се позива 

доносилац Одлуке у тачки I овог акта. Поред тога, указује на 

одредбу члана 44. Закона о заштити становништва од заразних 

болести, према којој ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске треба да сачини процјену о угроженом и 

зараженом подручју, те да предложи проглашење епидемије 

министру здравља, који након тога доноси овакву одлуку. 

Слиједом наведеног, предлаже да Суд утврди да је оспорена 

одлука супротна Уставу и Закону о заштити становништва од 

заразних болести.   

У одговору који је на иницијативу доставила Народна 

скупштина Републике Српске наводи се да је иницијатива 

неоснована, те да садржи погрешно и произвољно тумачење 

релевантних уставних одредаба, као и законских норми на које 

се давалац иницијативе позива. Доносилац предметне одлуке 

истиче да је Свјетска здравствена организација 11. марта 2020. 

године прогласила глобалну пандемију вируса COVID -19, 

чиме је истовремено пандемија проглашена и у Босни и 

Херцеговини, односно Републици Српској те се на основу тога 

у пракси и изводи стручни термин „епидемиолошка ситуација“ 

у оквиру појма „пандемија“. Оваква ситуација је довела до 

посебних околности у којима се нашао државноправни поредак 

у цјелини, те је онемогућено његово функционисање, што је 

захтијевало ванредне активности републичких органа у правцу 

легислативног дјеловања како би се омогућило нормално 

функционисање уставних органа Републике. Доношењем 

оспорене одлуке је, како се наводи, обезбијеђено неометано 

дјеловање институција и регулисање друштвених односа у 

складу са новонасталим околностима, уз истовремено 

поштовање начела уставности и законитости. Исто тако, у 

одговору се износи став да услови из члана 70. став 3. Устава 

нису постављени кумулативно, већ таксативно, из чега 

произлази да је за проглашење ванредног стања довољно да 
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само један буде испуњен, што и јесте био случај у конкретној 

ситуацији.   

Одлуку о проглашењу ванредног стања за територију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 31/20) донијела је Народна скупштина Републике Српске 

на основу Амандмана CVII којим је замијењен став 3. члана 70. 

Устава Републике Српске и члана 186. став 1. Пословника 

Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 31/11, 37/11 и 34/17). Овом одлуком 

прописано је да се проглашава ванредно стање за територију 

Републике Српске због епидемиолошке ситуације у Републици 

Српској усљед корона вируса 2019-nCoV (тачка I) те да ова 

одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ (тачка II).  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене одлуке, Суд је имао у виду одредбу Амандмана CVI, 

којим је замијењена тачка 3. члана 68. Устава Републике 

Српске, којим је утврђено да Република уређује и обезбјеђује, 

између осталог, мјере за случај ванредног стања које прогласе 

институције Републике Српске. Поред тога, Амандманом  

CVII, којим је замијењен став 3. члана 70. Устава, утврђено је 

да Народна скупштина, у складу с Уставом и законом, 

проглашава ванредно стање за Републику или дио Републике у 

случају угрожавања безбједности, усљед елементарних 

непогода (поплава, земљотреса и пожара), природних 

катастрофа, епидемија, повреда људских права и слобода и 

нормалног функционисања уставних органа Републике.  

Према члану 38. Закона о Влади Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 118/08), када је на 

територији Републике или дијелу Републике угрожена 

безбједност усљед елементарних непогода (поплава, 

земљотрес, пожар и др.), природних катастрофа, епидемија, 

повреда људских права и слобода и нормалног функционисања 

уставних органа Републике, Влада предлаже Народној 
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скупштини да прогласи ванредно стање и сама предлаже акте 

за предузимање мјера у таквим околностима.  

Одредбама Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17) у 

односу на које давалац иницијативе тражи оцјену законитости 

оспорене одлуке прописано је поступање Института за јавно 

здравство Републике Српске и Министарства здравља и 

социјалне заштите у случају појаве епидемије заразне болести 

(члан 44), те су утврђени услови за проглашење ванредне 

ситуације, као и мјере које се предузимају у том случају (члан 

50). 

Сагласно наведеним уставним одредбама, а на 

приједлог Владе Републике Српске, сходно члану 38. Закона о 

Влади Републике Српске, Народна скупштина Републике 

Српске је, по оцјени Суда, била овлашћена да донесе оспорену 

одлуку, којом је, због настале епидемиолошке ситуације усљед 

појаве корона вируса 2019-nCOV, прогласила ванредно стање 

на територији Републике Српске. У вези с тим, Суд је узео у 

обзир и чињеницу да је Савјет министара Босне и Херцеговине 

17. марта 2020. године донио Одлуку о проглашењу стања 

природне или друге несреће на подручју Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 18/20), због 

опасности од појаве епидемије заразне болести проузроковане 

новим корона вирусом, а како би се смањио ризик од убрзаног 

ширења инфекције на територији Босне и Херцеговине и 

омогућило ангажовање додатних ресурса за одговор на ову 

јавноздравствену пријетњу, што је, такође, један од услова за 

доношење овакве одлуке предвиђен Амандманом  CVII, којим 

је замијењен став 3. члана 70. Устава Републике Српске.  

Настала епидемиолошка ситуација је, без дилеме, 

довела до високог степена угрожености здравља и живота 

грађана, што, само по себи, по оцјени Суда, представља 

угрожавање безбједности из Амандмана CVII, којим је 

замијењен став 3. члана 70. Устава. Истовремено, доношење 

оспорене одлуке условљено је, поред осталог, и чињеницом да 
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су новонастале околности, због постојећег здравственог 

ризика, онемогућиле сазивање и одржавање сједница Народне 

скупштине Републике Српске. Тиме је наступио још један 

услов за проглашење ванредног стања предвиђен Амандманом 

CVII, којим је замијењен став 3. члана 70. Устава, а то је 

немогућност нормалног функционисања уставних органа 

Републике.  

Суд сматра да је циљ ове уставне норме да, уколико 

наступе посебне и непредвиђене околности, изазване људским 

или природним фактором, вишом силом и слично, а које 

онемогућавају обављање редовних функција уставних органа и 

намећу потребу за хитним регулисањем друштвених односа у 

складу са новонасталом ситуацијом, обезбиједи неометано 

функционисање републичких органа и институција, уз 

поштовање гаранција које садрже начела уставности и 

законитости. У конкретном случају, законодавац, који је уједно 

и уставотворац, је сходно својој цјелисходној процјени 

ситуације настале појавом пандемије корона вирусом 2019-

nCoV, донио је оспорену одлуку руководећи се, при томе, 

превасходно општим интересом цјелокупне друштвене 

заједнице и потребом предузимања неопходних мјера са циљем 

заштите овог интереса, који је у овом случају садржан у 

заштити јавног здравља. Због тога је, по оцјени Суда, оспорена 

одлука у цијелости сагласна Уставу, те је у функцији заштите 

Уставом заштићених вриједности.  

Суд је оцијенио неоснованим наводе иницијативе о 

повреди одредаба чл. 44. и 50. Закона о заштити становништва 

од заразних болести, имајући у виду да је институт ванредног 

стања уставна категорија те цијенећи да се проглашење 

ванредног стања оспореном одлуком не може довести у 

контекст прописивања из наведених одредаба овог закона, 

којима је уређено поступање Института за јавно здравство 

Републике Српске и Министарства здравља и социјалне 

заштите у случају појаве епидемије заразне болести те су 
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утврђени услови за проглашење ванредне ситуације, као и 

мјере које се предузимају у том случају.  

Како је ступањем на снагу Одлуке о укидању ванредног 

стања за територију Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 48/20) оспорена одлука фактички 

престала да важи, Суд је, на основу члана 3. Закона о Уставном 

суду Републике Српске, ову одлуку оцјењивао у вријеме њеног 

важења.  

С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

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

5. Закона о Уставном суду Републике Српске, 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.  

 

Број:У-24/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

С обзиром на то да је законодавац сходно својој 

цјелисходној процјени ситуације настале појавом 

пандемије корона вирусом донио оспорену одлуку, 

руководећи се општим интересом цјелокупне друштвне 

заједнице и потребом предузимања неопходних мјера са 

циљем заштите јавног здравља, Уставни суд је утврдио 

да је оспорена одлука у цијелости сагласна Уставу, те је 

у функцији заштите Уставом заштићених вриједности. 
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Одлука 

Број У-25/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3, 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 29. априла 2021. године, д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Закључак о ограничењу и забрани 

кретања на територији Републике Српске број: 16-3/20 од 6. 

априла 2020. године који је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације, у вријеме важења, није био у 

сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17) и 

Законом о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17).  

 

О б р а з л о ж е њ  е 

 

Дејан Савановић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање, у суштини, уставности и 

законитости тачке 1. (у иницијативи погрешно означено као 

члан 1. ст. 1), 2) и 3) Закључка о ограничењу и забрани кретања 

на територији Републике Српске број: 16-3/20 од 6. априла 

2020. који је донио Републички штаб за ванредне ситуације, 

сматрајући да су наведене одредбе у супротности са чл. 21, 14, 

18. и 19. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав). 

Давалац иницијативе објашњава да оспорени закључак не 

садржи образложење критеријума на основу којег је закључено 
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да корона вирус представља непосредну опасност, због чега се 

не може знати зашто је полицијски час неопходан, као и да 

начин на који се спроводи полицијски час представља мучење, 

свирепо, нехумано и понижавајуће поступање и кажњавање те 

мјеру кућног затвора без суђења и права на одбрану. 

У иницијативи се истиче да члан 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17) није могао послужити као 

правни основ за доношење оспореног закључка јер није 

постојало утемељење за установљавање неопходности 

полицијског часа. Такође, наводи се да је закључак недоречен, 

што оставља могућност за произвољна тумачења у пракси, као 

и да исти није здравствени пропис јер не прави разлику између 

болесних и здравих адресата, а његова примјена повјерена је 

полицији. Давалац иницијативе сматра да би оглашавање 

оспореног закључка неуставним мотивисало Републички штаб 

за ванредне ситуације да донесе ваљане мјере за спречавање 

епидемије. 

 У одговору који је Суду доставио доносилац оспореног 

закључка се истиче да је оспорени закључак престао да важи у 

току поступка пред Судом те да су, у смислу члана 57. став 1. 

тачка а), испуњене претпоставке за обуставу поступка. 

Доносилац оспореног закључка наводи да је Влада Републике 

Српске, на приједлог Републичког штаба за ванредне 

ситуације, Одлуком објављеном у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 25/20, за територију Републике Српске 

прогласила ванредну ситуацију због епидемиолошке ситуације 

изазване корона вирусом, те да је, из истих разлога, Народна 

скупштина Републике Српске, Одлуком објављеном у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ број 31/20 

прогласила ванредно стање за територију Републике Српске. У 

одговору се парафразира прописивање из Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), уз нагласак на одредбе 

члана 6. став 1. тачка б) и члана 45. став 1. тачка з) тог закона, 
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те истиче да су грађани Републике Српске на одговарајући 

начин били упознати с уведеним ванредним мјерама. Наводи 

се да је прописивањем према којем се оспорени закључак 

примјењује од дана његовог доношења до 13. априла 2020. 

године, ограничено важење забране кретања, а како би се 

преиспитала неопходност предметне забране. Позивајући се на 

одредбе члана 21. став 2. Устава, члан 2. став 3. и 4. Протокола 

4. уз Европску конвенцију о заштити основних људских права 

и слобода, те члан 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болести, доносилац оспореног акта истиче да су 

неосновани наводи даваоца иницијативе према којем је 

предметно ограничење кретања у супротности са чл. 21, 14, 18 

и 19. Устава. 

Оспорени Закључак о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број: 16-3/20 од 6. априла 2020. 

године донио је Републички штаб за ванредне ситуације на 

основу члана 45. тач. б), г) и з)  Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“ број 25/20), а у вези  са Закључком о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (СOVID – 19) у Републици Српској број 

11-2/20 од 30.3.2020. године.  

Оспореном тачком 1. Закључка је прописано да се, у 

циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом 

корона (СOVID – 19), у Републици Српској, наређује забрана 

кретања: лицима са навршених 65 и више година живота од 

00.00 до 24.00 часа (подтачка 1), свим лицима без обзира на 

године живота, у времену од 20.00 до 05.00 часова (подтачка 2) 

и свим лицима изван њиховог мјеста пребивалишта/боравишта, 

од суботе у 12:00 часова до недјеље у 18:00 часова (подтачка 3). 
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Тачком 7. Закључка је прописано да закључак ступа на 

снагу даном доношења и да се примјењује до 13. априла 2020. 

године. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспореног закључка Суд је имао у виду да је Уставом 

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 се законом 

могу увести ограничења кретања само ако је то неопходно ради 

вођења кривичног поступка или ради заштите безбједности и 

здравља људи (члан 21. став 2), да се државна власт у 

Републици организује на начелу подјеле власти, те да 

уставотворну и законодавну власт остварује Народна 

скупштина (члан 69. ст. 1. и 2). У складу са чланом 108. Устава 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности с Уставом, а прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом.  

Суд је имао у виду да је Законом о заштити и спасавању 

у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17) прописано: да је систем заштите и 

спасавања дио система безбједности и интегрисани облик 

управљања и организовања субјеката и снага система заштите 

и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера 

и извршавању задатака заштите и спасавања људи и 

материјалних добара од елементарне непогоде и друге несреће, 

укључујући и мјере опоравка од њихових посљедица (члан 2), 

да су снаге за заштиту и спасавање, између осталог, 

Републички штаб за ванредне ситуације и специјализоване 

јединице заштите и спасавања које формира Влада Републике 

Српске (члан 4. тачка а), да систем заштите и спасавања у сми-

слу овог закона подразумијева: планирање, припремање и 

спровођење мјера и активности на заштити и спасавању, 

заштиту као скуп превентивних мјера усмјерених на јачање 

отпорности друштва, отклањање могућих узрока угрожавања, 

смањење утицаја и спречавање елементарне непогоде и друге 
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несреће и у случају да до њих дође, умањење њихових посље-

дица, координацију при успостављању, изради и реализацији 

Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге 

несреће у Републици, спасавање и пружање помоћи кроз орга-

низовање цивилне заштите, као превентивне и оперативне 

активности које се предузимају у циљу спасавања људи, мате-

ријалних и културних добара и животне средине, предузимање 

мјера и активности на ублажавању и отклањању непосредних 

посљедица усљед елементарне непогоде и друге несреће и 

стварање неопходних услова за живот људи на угроженом под-

ручју, организовање, опремање и оспособљавање снага зашти-

те и спасавања, републичких органа управе и других органа, 

привредних друштава, других правних лица и предузетника за 

заштиту и спасавање, организовање и оспособљавање грађана 

за све видове заштите, управљање, координацију и руковођење 

субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванред-

ним ситуацијама, пружање, тражење помоћи и сарадњу са дру-

гим земљама и међународним организацијама и друге послове 

и задатке заштите и спасавања (члан 6), да су снаге за заштиту 

и спасавање: Републички штаб за ванредне ситуације и специ-

јализоване јединице заштите и спасавања које формира Влада 

Републике Српске (члан 8. тачка а), да су превентивне активно-

сти заштите и спасавања: израда процјене угрожености од 

могућих ризика од опасности, израда планова заштите и спаса-

вања, уређење простора и објеката у функцији заштите и спаса-

вања, успостављање система заштите и спасавања и ангажова-

ње лица и обезбјеђивање материјалних и других средстава за 

извршење планираних задатака (члан 13), да су оперативне 

активности за заштиту и спасавање активности које се предузи-

мају: у случају непосредне пријетње и ризика од опасности, за 

вријеме ризика од опасности и за отклањање посљедица у току 

опасности и послије престанка опасности (члан 14), да Влада у 

области заштите и спасавања обезбјеђује изградњу и развој 

система заштите и спасавања Републике и планско повезивање 

дијелова система и задатака у јединствену цјелину те, између 
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осталог, оснива Републички штаб за ванредне ситуације (члан 

18. тачка л), да се за координацију и руковођење приликом 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у складу с овим 

законом и другим прописима, као оперативно-стручно тијело 

за територију Републике формира Републички штаб за 

ванредне ситуације (члан 40. тачка а), да Одлуку о проглашењу 

ванредне ситуације за територију Републике или дио територи-

је Републике доноси Влада на приједлог Републичког штаба за 

ванредне ситуације (члан 41. став 2), да Штаб за ванредне ситу-

ације руководи и координира рад субјеката и снага система 

заштите и спасавања на спровођењу утврђених задатака, руко-

води и координира спровођење мјера и задатака заштите и спа-

савања, разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угро-

жености и приједлог Плана заштите и спасавања од елементар-

не непогоде и друге несреће, прати стање и организацију 

заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање, 

наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава 

помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуа-

цијама, ради на редовном информисању и обавјештавању ста-

новништва о ризицима, опасностима и предузетим мјерама, 

прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова 

за заштиту и спасавање, овлашћених, оспособљених правних 

лица, сарађује са надлежним органима заштите и спасавања 

сусједних држава у ванредним ситуацијама и доноси приједло-

ге, закључке и препоруке (члан 45), да Републички штаб за ван-

редне ситуације, поред послова из члана 45. овог закона, оба-

вља и сљедеће послове: наређује штабовима за ванредне ситуа-

ције предузимање мјера и активности за заштиту и спасавање, 

разматра и даје мишљење на Програм за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће у Републици, наређује 

ангажовање и употребу снага и средстава заштите и спасавања 

са подручја неугрожених општина или градова на подручје 

угрожених општина или градова, предлаже Влади доношење 

одлуке о тражењу, прихватању, односно пружању помоћи 
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сусједним и другим државама и ангажује оспособљена правна 

лица и друге организације од значаја за Републику (члан 47).  

Суд је узео у обзир да је Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 90/17) прописано: да се ванредне мјере за 

спречавање и сузбијање заразних болести спроводе у ситуацији 

у којој долази до угрожавања безбједности и здравља људи 

постојањем непосредне опасности за масовно преношење 

заразних болести те да ванредне мјере из става 1. овог члана, 

између осталог, обухватају ограничење кретања у зараженом и 

угроженом подручју и стављање под здравствени надзор лица 

које је било у контакту са зараженим лицем (члан 43. ст. 1. и 2. 

тачка 1), да Дом здравља пријављује Институту појаву 

епидемије заразне болести за подручје јединице локалне 

самоуправе за коју је основан или у оквиру које дјелује, да у 

складу с епидемиолошким надзором и процјеном ризика за 

појаву и ширење заразне болести, Институт даје процјену о 

угроженом и зараженом подручју, те Министарству здравља и 

социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство) предлаже 

проглашење епидемије од већег епидемиолошког значаја, да на 

основу процјене и приједлога Института из става 2. овог члана 

министар наредбом проглашава појаву епидемије од већег 

епидемиолошког значаја и наређује мјере које се у том случају 

морају спроводити на зараженом подручју (члан 44. ст. 1, 2. и 3). 

Имајући у виду изложено Суд је утврдио да је доносећи 

оспорени Закључак о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број: 16-3/20 од 6. априла 2020. 

године Републички штаб за ванредне ситуације прекорачио 

своја овлашћења оперативно-стручног тијела формираног за 

координацију и руковођење приликом заштите и спасавања на 

територији Републике (члан 40. тачка а) те чл. 45. и 47. Закона 

о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама).  

Такође, Суд је утврдио да Републички штаб за ванредне 

ситуације није био овлашћен ни да, у смислу члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести, који је, између 
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осталог, послужио као правни основ за доношење оспореног 

закључка, „ограничи кретање у зараженом и угроженом 

подручју“, а имајући у виду надлежности министра здравља и 

социјалне заштите у овом контексту (члан 44. став 3. истог 

закона). 

Узимајући у обзир да је чланом 21. став 2. Устава 

утврђено да се само законом могу увести ограничења кретања, 

уколико је то, између осталог, неопходно ради заштите 

безбједности и здравља људи, Суд је утврдио да Републички 

штаб за ванредне ситуације није био овлашћен да оспореним 

општим актом „ограничи и забрани кретање на територији 

Републике Српске“. Поступајући на описани начин ово тијело 

је, супротно члану 69. став 2. Устава, на себе преузело 

законодавна овлашћења Народне скупштине Републике 

Српске, чиме је поступило супротно и зајамченим начелима 

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

члана 69. став 1. Устава. Поред тога, како оспорени закључак 

није донесен у циљу извршавања закона, већ је њиме извршено 

непосредно уређивање односа који према члану 21. став 2. 

Устава представљају законску материју, оспорени закључак 

није сагласан ни са чланом 108. став 2. Устава. 

С обзиром на то да Републички штаб за ванредне 

ситуације није надлежан да својим актом уређује предметне 

односе, оспорени закључак, по оцјени Суда, у вријеме важења, 

у цјелини није био у сагласности с Уставом, Законом о заштити 

и спасавању у ванредним ситуацијама и Законом о заштити 

становништва од заразних болести.  

Узимајући у обзир раније утврђене разлоге неуставно-

сти и незаконитости оспореног општег акта Суд је оцијенио да 

остали наводи даваоца иницијативе нису од значаја за 

одлучивање у овој уставноправној ствари.  

С обзиром на чињеницу да је у току поступка пред 

овим судом, Републички штаб за ванредне ситуације 27. априла 

2020. године донио Закључак о ограничењу и забрани кретања 

на територији Републике Српске број 26-2/20, који је ступио на 
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снагу даном доношења, и чијом тачком 6. је стављен ван снаге 

оспорени закључак, Суд је уставност и законитост оспореног 

акта оцијенио у вријеме његовог важења, сагласно овлаштењу 

Суда из одредбе члана 3. Закона о Уставном суду Републике 

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

92/12). 

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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-25/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да се само законом могу увести ограничења 

кретања уколико је то неопходно ради заштите 

безбједности и здравља људи, Републички штаб за 

ванредне ситуације није био овлашћен да оспореним 

актима ограничи и забрани кретање чиме је на себе 

преузео законодавна овлашћења, што је супротно 

уставним начелима владавине права и подјеле власти. 
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Одлука 

Број У-34/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

одржаној 29. априла 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

О Д Л У К У 

 

 Утврђује се да Тарифни број 1, Област 35, Грана 

35.1, Разред 35.11, Тарифе комуналних такса која је 

саставни дио Одлуке о комуналним таксама („Службени 

гласник Општине Шипово" бр. 13/18, 16/18 и 5/19) није у 

сагласности с Уставом Републике Српске и Законом о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 4/12 и 123/20). 

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности 

члана 3. став 1. тачка г) Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/12 и 123/20). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

„БББ“ д.о.о. Шипово поднијело је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 

3. став 1. тачка и) Закона о комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске" број 4/12), што одговара одредби 

члана 3. став 1. тачка г) Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске" бр. 4/12 и 123/20) те 

уставности и законитости Тарифног броја 1, Област 35, Грана 

35.1, Разред 35.11, Тарифе комуналних такса, која је саставни 

дио Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник 

Општине Шипово" број 13/18), сматрајући да оспорени општи 
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акти нису у складу са чл. 63. и 66. став 2. Устава Републике 

Српске (у даљем тексту: Устав). У приједлогу се наводи да је 

Скупштина општине Шипово паушално одредила висину 

оспорене тарифе, која се тиче комуналне таксе за истицање 

пословног имена на пословним просторијама субјеката који се 

баве производњом електричне енергије, јер је исту утврдила 

искључиво на основу количине произведене енергије, а без 

примјене других законских критеријума, због чега је тај износ, 

у конкретном случају, несразмјеран економској снази 

обвезника. Предлагач истиче да трошкови извршења законске 

обавезе истицања пословног имена падају искључиво на терет 

привредног друштва, због чега нема оправдања за 

прописивање из члана 3. став 1. тачка г) Закона о комуналним 

таксама, нити за прописивање обавезног плаћања таксе из 

оспорене тарифе, а имајући у виду да наплата комуналне таксе 

проистиче из обавезе накнаде трошкова органа Републике 

Српске за одређена поступања, који трошкови, када је ријеч о 

истицању пословног имена, не постоје.  

У одговору на наводе из приједлога који је доставила 

Скупштина општине Шипово наводи се да оспорена тарифа 

није супротна Закону о комуналним таксама те да је донесена у 

границама законских овлашћења. У вези с тим, доносилац 

предметне одлуке указује на члан 2. овог закона, којим је 

прописано да град, односно општина посебним актом утврђује 

комуналне таксе, те члан 7. став 1. истог закона, према којем се 

општим актом јединице локалне самоуправе утврђује врста, 

висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања 

комуналне таксе. У одговору се, поред тога, истиче да 

скупштина јединице локалне самоуправе, према Закону о 

комуналним таксама, има овлашћење да комуналне таксе 

утврди у различитој висини, зависно од врсте дјелатности, 

површине, локације, односно зоне у којој се налазе објекти, 

односно предмети или врше услуге за које се плаћа комунална 

такса. Из наведених разлога Скупштина општине Шипово 

сматра да је приједлог неоснован.  
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У одговору Народне скупштине Републике Српске се 

истиче да су наводи предлагача неосновани, да оспореним 

чланом 3. став 1. тачка г) Закона о комуналним таксама нису 

повријеђене одредбе Устава, као и да је на законодавцу да 

цијени оправданост одређеног нормирања, а да незадовољство 

предлагача законским рјешењем није уставноправно 

релевантно. У овом смислу, законодавац предлаже да Суд 

приједлог одбије. 

Одлуку о комуналним таксама („Службени гласник 

Општине Шипово“ бр. 13/18, 16/18 и 5/19) донијела је 

Скупштина општине Шипово позивајући се на члан 7. Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ 

број 4/12), члан 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члан 36. Статута 

Општине Шипово („Службени гласник Општине Шипово“ број 

12/17). Оспореним Тарифним бројем 1, Област 35, Грана 35.1, 

Разред 35.11, Тарифе комуналних такси, која је саставни дио 

ове одлуке, је прописано да се за истакнуто пословно име на 

пословним просторијама плаћа комунална такса у годишњем 

износу и то: рад постројења који производе електричну 

енергију до 50 KW - у износу од 2.000,00 КМ, рад постројења 

који производе електричну енергију од 50 KW до 100 KW - у 

износу од 4.000,00 КМ, рад постројења  који производе 

електричну енергију од 101 KW до 150 KW - у износу од 

6.000,00 КМ, рад постројења који производе електричну 

енергију од 151 KW до 200 KW - у износу од 8.000,00 КМ, рад 

постројења  који производе електричну енергију од 201 KW до 

250 KW -  у износу од 10.000,00 КМ, рад постројења  који 

производе електричну енергију од 251 KW  до 0,99 МW - у 

износу од 50.000,00 КМ, рад постројења  који производе 

електричну енергију од 1 MW до 1,99 МW - у износу од 

100.000,00 КМ, рад постројења  који производе електричну 

енергију од 2 MW до 2,99 МW - у износу од 200.000,00 КМ, 

рад постројења који производе електричну енергију преко 3 

МW у износу од 300.000,00 КМ. 
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  Оспореним чланом 3. став 1. тачка г) Закона о 

комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 4/12 и 123/20) прописано је да се комуналне таксе могу 

утврдити за истицање пословног имена правног лица или 

предузећа на пословним просторијама. 

    У поступку разматрања навода из приједлога Суд је имао 

у виду одредбе Устава у односу на које је оспорена уставност 

оспорених одредаба предметних општих аката, као и одредбе 

које су по оцјени Суда од значаја за оцјењивање уставности, а 

којима је утврђено: да се уставно уређење Републике темељи, 

између осталог, на владавини права,  те на парламентарној 

демократији и подјели власти (члан 5. став 1. алинеје 4. и 7), да 

Република и општина буџетом утврђују јавне приходе и јавне 

расходе, а да 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 су људска права и слободе, једнакост 

пред законом, самосталност и једнак положај предузећа и 

других организација, уставни положај и права јединица 

локалне самоуправе основа и мјера овлашћења и одговорности 

републичких органа (члан 66. став 2), да се државна власт у 

Републици организује на начелу подјеле власти (члан 69. став 

1), да општина, преко својих органа, у складу са законом 

уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, те да 

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, као и  да се систем локалне управе уређује 

законом (члан 102. став 1. тач. 2. и 6. и став 2), да граду и 

општини припадају приходи утврђени законом и средства за 

обављање повјерених послова (члан 103. Устава), да закони, 

статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности с Уставом, док прописи и други општи акти 

морају бити у сагласности са законом (члан 108). 
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Суд је имао у виду и друге одредбе Закона о 

комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 4/12 и 123/20), којима је, између осталог, прописано: да 

комуналне таксе, у складу с овим законом, посебним актом 

утврђује град, односно општина, те да су ове таксе приход 

буџета јединице локалне самоуправе (члан 2), да акт о 

утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе, а њиме се утврђују: врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе 

(члан 7. став 1), те да скупштина јединице локалне самоуправе 

може да утврди комуналне таксе у различитој висини, зависно 

од врсте дјелатности, површине, локације, односно зона у 

којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за 

које се плаћа такса из члана 3. овог закона (члан 7. став 2).   

Поред тога, чланом 39. став 2. тачка 10. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

бр. 97/16 и 36/19) прописано је да скупштина јединице локалне 

самоуправе доноси одлуке о комуналним таксама и другим 

јавним приходима, када је овлашћена законом. 

Како из наведених законских одредаба произлази, такса 

за истицање назива на пословним просторијама представља 

врсту локалне комуналне таксе која је изворни приход 

јединица локалне самоуправе, а коју, у складу са законом, 

својим актом уређује скупштина јединице локалне самоуправе. 

Законом о комуналним таксама су на општи начин утврђени и 

уређени сви темељни елементи система комуналних такса, 

одређене су границе овлашћења јединица локалне самоуправе 

при увођењу и уређивању комуналних такса, те је, између 

осталог, прописано да се локалне комуналне таксе могу 

уводити за истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама. Одредбом члана 7. 

став 2. овог закона предвиђено је да скупштина јединице 

локалне самоуправе комуналне таксе може утврдити у 

различитој висини, а као критеријуми за различито 

прописивање висине ових такса прописани су врста 
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дјелатности, површина и локација, односно зона у којима се 

налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се 

плаћа такса. 

С обзиром на изложено Суд је оцијенио да је 

Скупштина општине Шипово била овлашћена да донесе 

оспорену одлуку, којом су утврђени врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе, као 

и друга питања која се односе на комуналне таксе на подручју 

општине Шипово. 

Међутим, Суд је утврдио да Закон о комуналним 

дјелатностима не садржи овлашћење јединица локалне 

самоуправе да приликом одређивања висине локалних 

комуналних такса може прописивати друге критеријуме осим 

оних који су  предвиђени наведеним законом (члан 7. став 2. 

овог закона).  

С обзиром на то да скупштина јединице локалне 

самоуправе не може самостално утврђивати критеријуме за 

различито одређивање висине комуналне таксе зависно од 

других елемената пословања обвезника, Суд је оцијенио да је 

Скупштина општине Шипово поступила супротно Закону о 

комуналним дјелатностима, јер је оспореном тарифом 

прописала различите износе предметних такса за рад 

постројења која се баве истом дјелатношћу тј. производњом 

електричне енергије, а на основу критеријума који се тиче 

различите количине произведене енергије.  

Овај критеријум се, по оцјени Суда, не може подвести 

ни под један од критеријума из члана 7. став 2. Закона о 

комуналним таксама, због чега је Скупштина општине Шипово 

прописујући као у Тарифном броју 1, Област 35, Грана 35.1, 

Разред 35.11, Тарифе комуналних такса, која је саставни дио 

Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник Општине 

Шипово“ бр. 13/18, 16/18 и 5/19), прекорачила  своја 

овлашћења те интервенисала у законску материју.  
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С обзиром на утврђену незаконитост предметног 

општег акта, у оспореном дијелу,  која је посљедица 

прекорачења овлашћења Скупштине општине Шипово, Суд је 

утврдио да су њиме повријеђена начела владавине права и 

подјеле власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. и члана 69. став 1. 

Устава, као и одредбе члана 102. став 1. тачка 6) Устава и 

члана 108. став 2. Устава.  

Узимајући у обзир раније утврђене разлоге 

неуставности и незаконитости Тарифног броја 1, Област 35, 

Грана 35.1, Разред 35.11, Тарифе комуналних такса, која је 

саставни дио Одлуке о комуналним таксама, Суд је оцијенио да 

остали наводи даваоца иницијативе у погледу његове 

неуставности и незаконитости нису од значаја за одлучивање у 

конкретној уставноправној ствари.  

У погледу навода предлагача којима се оспорава 

уставност члана 3. став 1.  тачка г) Закона о комуналним 

таксама, Суд је утврдио да је Народна скупштина Републике 

Српске поступила сагласно својим уставним овлашћењима 

утврђујући и уређујући овим законом основне елементе 

система комуналних такса, предмет таксене обавезе, обвезнике 

плаћања комуналне таксе, као и ослобађања од плаћања 

комуналне таксе (члан 1. Закона о комуналним таксама). У 

надлежности Републике је да законом уреди област 

опорезивања и других фискалних давања, што обавезује 

законодавца да пропише врсте пореза и других даџбина, као и 

битне елементе ових обавеза.  

Сагласно оспореном члану 3. став 1. тачка г) наведеног 

закона, у оквиру је диспозиције јединице локалне самоуправе 

да скупштинским актом утврди таксу за истицање пословног 

имена правног лица или предузетника на пословним 

просторијама, а иста представља изворни приход јединице 

локалне самоуправе.  

Имајући у виду овакав предмет регулисања оспорене 

законске одредбе, Суд је становишта да су наводи предлагача 

према којем је она у супротности са чл. 63. Устава неосновани, 
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јер иста не садржи норму која дерогира гаранцију општег 

карактера пореских и других давања, нити прописује 

ограничења која би нарушила принцип одређивања поменутих 

давања у складу с економском снагом обвезника. Такође, 

према оцјени Суда, законско овлашћење јединици локалне 

самоуправе према којем она може утврдити врсту таксе из 

члана 3. став 1. тачка г) предметног закона, као изворни приход 

града, односно општине, није у супротности са гаранцијама 

једнакости пред законом, те гаранцијама самосталности и 

једнаког положаја предузећа из члана 66. став 2. Устава, јер се 

једнако односи на све адресате Закона, док се оспорено 

прописивање не може довести у контекст осталих јемстава из 

ове уставне одредбе. 

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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-34/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                   УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

С обзиром на то да скупштина јединице локалне 

самоуправе не може самостално, мимо закона, 

утврђивати критеријуме за различито одређивање 

висине комуналне таксе за рад субјеката који се баве 

истом дјелатношћу, њиховим доношењем прекорачила 

је своја овлашћења што је повриједило уставна начела 

владавине права и подјеле власти. 
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Рјешење 

Број У-35/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

      

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени 

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

одржаној 29. априла 2021. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 6. став 1. тачка 1. Закона о адвокатури 

("Службени гласник Републике Српске“ број 80/15). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милован Рунић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 6. став 1. тачка 1. Закона о 

адвокатури ("Службени гласник Републике Српске“ број 

80/15). У иницијативи се наводи да оспорена законска одредба 

није у сагласности са чланом 39. ст. 1. и 3. Устава Републике 

Српске, према којем свако има право рада и слободу рада и 

сваком је под једнаким условима доступно радно мјесто и 

функција. Наиме, како истиче давалац иницијативе, држављани 

Републике Српске су истовремено и држављани Босне и 

Херцеговине и оспореним прописивањем, којим се искључиво 

држављанима Републике Српске даје могућност обављања 

адвокатске дјелатности, дошло је до повреде наведених 

уставних гаранција у односу на лица која немају држављанство 

овог ентитета. Слиједом наведеног, предлаже да Суд утврди да 

оспорена законска норма није у сагласности с Уставом.  
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Народна скупштина Републике Српске није доставила 

одговор на иницијативу. 

Оспореном одредбом члана 6. став 1. тачка 1) Закона о 

адвокатури ("Службени гласник Републике Српске“ број 80/15) 

прописано је да право уписа у именик адвоката има лице које, 

поред осталог, испуњава услов да је држављанин Републике 

Српске и Босне и Херцеговине. 

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене одредбе Закона о адвокатури Суд је имао у виду да је 

тач. 5, 6. и 18. Амандмана XXXII на Устав, којим је замијењен 

члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, 

поред осталог, остваривање и заштиту људских права и 

слобода, правни положај предузећа и других организација, 

њихових удружења и  комора, као и друге односе од интереса 

за Републику, у складу с Уставом. Надаље, према члану 39. ст. 

1. и 3. Устава, свако има право на рад и слободу рада и свако је 

слободан у избору занимања и запослења и  под једнаким 

условима му је доступно радно мјесто и функција. Уставом је, 

такође, утврђено да се права и слободе зајамчени овим уставом 

не могу одузети ни ограничити (члан 48. став 1) те 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, а 

законом се може прописати начин остваривања појединих 

права и слобода само када је то неопходно за њихово 

остваривање (члан 49. ст. 1. и 2). Према члану 131. Устава 

адвокатура је самостална и независна дјелатност и служба која 

пружа правну помоћ, а организација и рад адвокатуре се 

уређују законом. 

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, Законом 

о адвокатури су уређени адвокатска служба, услови за бављење 

адвокатуром, облици рада адвоката, права, обавезе и 

одговорности адвоката, адвокатских стручних сарадника за 

правне послове и адвокатских приправника, као и организација 

и рад Адвокатске коморе Републике Српске. Тако је чланом  2. 
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овог закона прописано да је адвокатура независна, самостална 

служба пружања правне помоћи физичким и правним лицима, 

а да се самосталност и независност адвокатуре остварује 

самосталним и независним обављањем адвокатуре, правом 

странке на слободан избор адвоката, организовањем адвоката у 

Адвокатску комору као самосталну и независну организацију 

адвоката у Републици Српској, доношењем општих аката 

Адвокатске коморе, одлучивањем о пријему у адвокатуру, 

одговорности адвоката и престанку права на бављење 

адвокатуром и доношењем  статута и других општих аката  

Адвокатске коморе. Чланом 4. став 1. истог закона прописано 

је да је адвокат лице које је уписано у именик адвоката 

Адвокатске коморе, које је положило заклетву и бави се 

адвокатуром (тачка 1), да је домаћи адвокат лице које има 

држављанство Републике Српске и Босне и Херцеговине и који 

је уписан у именик Адвокатске коморе, као и адвокат који је 

уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Федерације БиХ, 

а има држављанство Федерације БиХ и Босне и Херцеговине 

(тачка 8), да је именик адвоката именик Адвокатске коморе у 

којем су уписани адвокати који имају сједиште канцеларије у 

Републици Српској и који су држављани Републике Српске и 

Босне и Херцеговине (тачка 9) те да је страни адвокат  лице 

које је уписано у именик адвоката стране државе (тачка 10). 

Према члану 5. овог закона, право на бављење адвокатуром 

стиче се уписом у именик адвоката и полагањем адвокатске 

заклетве, а поступак за остваривање права на бављење 

адвокатуром покреће се захтјевом кандидата за упис у именик 

адвоката, који се подноси Адвокатској комори. Уређујући 

питање услова за упис у именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске, оспореним чланом 6. став 1. тачка 1. овог 

закона као услов је прописано да је лице које подноси захтјев 

за упис држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине.  

Поред тога, чланом 2. став 1. Закона о држављанству 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 59/14) прописано је да су сви држављани Републике 
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Српске самим тим држављани Босне и Херцеговине. Према 

члану 2. став 1. Закона о држављанству Босне и Херцеговине  

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 4/97, 13/97, 

41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13) сви држављани 

Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске су самим 

тим и држављани Босне и Херцеговине.   

 Имајући у виду изложено, Суд je оцијенио да 

оспореном нормом члана 6. став 1. тачка 1 Закона о адвокатури 

нису нарушене гаранције из члана 39. ст. 1. и 3, на које се 

указује у иницијативи. Наиме, по оцјени Суда, из наведених 

уставних одредаба произлази овлашћење законодавца да, 

уређујући организацију и рад адвокатуре, пропише права, 

обавезе и одговорност адвоката, као и услове за обављање 

адвокатске дјелатности, што истовремено обухвата и 

утврђивање услова које мора испуњавати свако лице које 

подноси захтјев за упис у именик адвоката Адвокатске коморе 

Републике Српске. Приликом оспореног прописивања, 

законодавац, по оцјени Суда, није изашао из Уставом 

утврђених оквира те није довео у питање уставне гаранције о 

праву на рад и слободу рада, слободу у избору занимања и 

запослења те доступност радног мјеста под једнаким условима, 

на које се позива давалац иницијативе. Суд је мишљења да се у 

конкретном случају ради о погрешном тумачењу оспорене 

законске одредбе од стране даваоца иницијативе, из чега је 

произашао и погрешан закључак у погледу ентитетског 

држављанства које, према овој норми, морају имати кандидати 

за упис у именик адвоката Адвокатске коморе Републике 

Српске. По оцјени овог суда, оспорена норма Закона о 

адвокатури обухвата како држављане Републике Српске, који 

су уједно и држављани Босне и Херцеговине, тако и 

држављане другог ентитета Босне и Херцеговине, који 

истовремено имају и ентитетско држављанство и 

држављанство Босне и Херцеговине. Наиме, тумачењем на 

екстензиван начин норме чија је уставност у питању, било да 

се примијени циљно, логичко или систематско тумачење, 
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неспорно је да су прописани услови у погледу држављанства 

постављени алтернативно, а не кумулативно. Дакле, како из 

наведеног произлази, право уписа у именик адвоката 

Адвокатске коморе Републике Српске имају држављани оба 

ентитета Босне и Херцеговине, због чега нису основани наводи 

иницијативе о повреди права зајамчених чланом 39. ст. 1. и 3. 

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, о уставности оспорене 

одредбе Закона о адвокатури 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.  

 

Број:У-35/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Пошто су прописани услови о праву уписа у именик 

адвоката у погледу држављанства постављени алтерна-

тивно, а не кумулативно, како то сматра давалац 

иницијативе, исто право имају држављани оба енти-

тета, те стога нема повреде уставних принципа о праву 

и слободи рада и једнаким условима доступности радног 

мјеста и функције. 
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Одлука 

Број У-36/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 57. тачка а) и члана 60. став 1. 

тачке а), б) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 29. априла 2021. године,  д о н и о  ј е  

 

 

О Д Л У К У 

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и 

законитости члана 8. Правилника о техничким 

карактеристикама рачунарског система за надзор над 

приређивањем игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 45/20). 

Утврђује се да члан 12. Правилника о техничким 

карактеристикама рачунарског система за надзор над 

приређивањем игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 45/20 и 80/20) није у сагласности с Уставом 

Републике Српске и Законом о играма на срећу („Службени 

гласник Републике Српске“ бр.  22/19 и 131/20).  

Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости чл. 8. ст. 1, ст 3. т. 1. и 5, ст. 7, ст. 8. и чл. 

9. ст. 1. т. 3. и ст. 2. Правилника о техничким 

карактеристикама рачунарског система за надзор над 

приређивањем игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 45/20 и 80/20).  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

„Mozzart“ д.о.о. Бањалука, које заступа пуномоћник 

Предраг Барош, адвокат из Бањалуке, поднијело је Уставном 

суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности 

чланова 8. ст. 1. и ст. 2. т. 1, члана 9. ст. 2. и члана 12. 

Правилника о техничким карактеристикама рачунарског 

система за надзор над приређивањем игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/20). У 

приједлогу се наводи да су оспорене одредбе поменутог 

правилника у супротности са  члановима 5. ал. 4 и 5, чл. 50, чл. 

52, чл. 54, чл. 57. ст. 3, чл. 66. ст. 2, чл. 67. ст. 1 и чл. 108. ст. 2. 

Устава Републике Српске, као и чл. 4 Закона о страним 

улагањима („Службени гласник Републике Српске“ број 21/18), 

чл. 63. ст. 2 Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/18), чл. 105. Закона о играма на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 22/19) и 

чланом 4. Закона о пореском систему Републике Српске“ број 

62/17). По мишљењу предлагача, прописујући као у члану 8. 

став 1, ст. 2. т. 1. и чл. 12 оспореног правилника, министар је 

изашао из оквира овлашћења која су му дата Законом о играма 

на срећу, због чега су оспорене одредбе у супротности са 

законом и са чланом 108. ст. 2. Устава Републике Српске. 

Такође, члан 8 ст. 1. и ст. 2. т. 1. оспореног правилника у 

супротности су с одредбама чл. 50, 52, 57. ст. 3. и 66. ст. 2. 

Устава, јер се прописивањем као у овим одредбама по 

мишљењу предлагача  ограничава право приређивача игара на 

срећу да слободно изаберу правно лице са којим ће сарађивати, 

а истовремено се уводи монопол производње и сервисирања 

рачунарског система за надзор над приређивањем игара на 

срећу (у даљем тексту: РАС) који ће имати само правно лице 

које је изабрано од стране Министарства. На наведени начин у 

потпуности се ограничава предузетништво у овој области и 

омогућава изабраном правном лицу да успостави монопол на 

десет година. Такође, страна правна лица онемогућавају се да 
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учествују и пружају услуге на тржишту, чиме су она стављена 

у неравноправан положај у односу на правна лица са 

сједиштем у Републици Српској. Наводи се да је прописивање 

као у чл. 9. ст. 2. оспореног правилника у супротности са чл. 5. 

ал. 4. и чл. 50. Устава, јер се прописивањем као у оспореној 

одредби налаже приређивачима да закључе уговор са правним 

лицем, пружаоцем услуга који је претходно одређен од стране 

Министарства, чиме се директно утиче на аутономију воље 

приређивача игара на срећу. Такође, прописивање као у чл. 12. 

оспореног правилника у супротности је са чл. 5. ал. 4, чл. 67. и 

чл. 108. ст. 2. Устава, јер закон не прописује плаћање накнада 

из наведене одредбе, нити даје министру овлашћење за 

прописивање нових накнада у области игара на срећу. Наводи 

се да према одредби чл. 105. Закона о играма на срећу, надзор 

над приређивачима представља редовну активност 

Министарства која се финансира из буџета Републике Српске, 

а прописивањем као у чл. 12. оспореног правилника евидентно 

је да Министарство, финансирање надзора, односно обавезу 

плаћања трошкова обезбјеђивања РАС-а пребацује на 

приређиваче игара на срећу, што неспорно представља дупло 

опорезивање, с обзиром, да они већ плаћају накнаде, односно 

порезе за приређивање игара на срећу. Из наведених разлога, 

оспорена одредба у супротности је и са чл. 4. Закона о 

пореском систему. Исто тако, чињеница да је износ ових 

накнада унапријед одређен додатно продубљује правну 

несигурност и представља директно мијешање министарства у 

формирање цијена на тржишту. 

Суду је накнадно, од стране „Моzzart“ д.о.о. Бањалука 

достављена допуна приједлога, у којој се приједлог прецизира 

на чл. 8. ст. 1, ст. 3. т. 1. и 5, ст. 7. и ст. 8, чл. 9. ст. 2. и чл. 12. 

Правилника о техничким карактеристикама рачунарског 

система за надзор над приређивањем игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/20 и 80/20), с 

обзиром на то да је након подношења приједлога ступио на 

снагу Правилник о измјенама и допуни Правилника о 
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техничким карактеристикама рачунарског система за надзор 

над приређивањем игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 80/20). У допуни приједлога се наводи 

да је министар код доношења оспореног правилника 

прекорачио овлашћења из чл. 24. ст. 3. Закона о играма на 

срећу, те оспореним правилником уредио и друга питања, 

изван оквира овлаштења датих наведеном законском одредбом. 

Такође се наводи да је прописивањем критеријума  као у чл. 8. 

ст. 3. т. 5, ст. 7. и ст. 8. Правилника, додатно продубљен 

неједнак правни положај привредних субјеката на тржишту, 

супротно прихваћеним одредбама међународног права и 

уставним одредбама о забрани дискриминације, те истиче да се 

цитираним одредбама Правилника доносилац прописа враћа на 

принципе централне планске привреде и укида слободу 

предузетништва. Предлаже се да Суд утврди неуставност и 

незаконитост оспорених одредаба Правилника.  

У приједлогу који су Суду поднијели „Dragičević 

kompany“ d.o.o Бијељина, „Changepoints“ д.о.о. Бањалука, 

„Europlay gaming“ d.o.o. Бањалука, „World bet“ д.о.о. Невесиње, 

„Delta technology“ д.о.о. Бањалука, „Tabor“ д.о.о. Бањалука, 

„WIN RS“ д.о.о. Бањалука, „Bingo trade“ д.о.о. Шамац, „Games 

service“ д.о.о. Бањалука, „Krijcos“ д.о.о. Бијељина, „Williams“ 

д.о.о. Бањалука, „Slot G“ д.о.о. Бијељина, „Euro-eko pak“ d.о.о. 

Бањалука, „Game queen“ д.о.о. Бањалука, „Magic prom“ д.о.о. 

Добој, „Peterac“ д.о.о. Бањалука, које заступа Милан Матић, 

адвокат из Бијељине, истиче се да је доношењем Правилника о 

техничким карактеристикама рачунарског система за надзор 

над приређивањем игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 45/20) министар прекорачио 

овлашћења из чл. 24 Закона о играма на срећу, с обзиром на то 

да је законодавац наведеном законском одредбом, министру 

дао овлашћење за доношење правилника о техничких 

карактеристикама рачунарског система, док оспорени 

правилиник осим техничких карактеристика садржи и 

конкурсну процедуру и услове избора ексклузивног 
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произвођача РАС-а. Наводи се да је сам начин доношења 

оспореног правилника супротан члану 105. ст. 2. Закона о 

играма на срећу, јер се  оспореним правилником дефинише 

увођење приватног правног лица у вршењу надзора, слиједом 

чега не постоји директан надзор Министарства, већ је он 

индиректан преко посредника, који се бира путем конкурса. Из 

навода приједлога произлази да предлагачи у суштини 

оспоравају чл. 8, чл. 9. ст. 1. т. 3. и чл. 12. оспореног 

правилника. По мишљењу предлагача, прописивање као у 

оспореним одредбама, представља ограничавање конкуренције 

и нарушавање тржишне привреде, као и једнакости 

произвођача РАС-а те стварање монопола једног произвођача, 

супротно одредбама чл. 5. ал. 4. и 5, чл. 50. у вези са чл. 52. 

Устава Републике Српске. Наводи се да је доносилац 

оспореног правилника у цијелости занемарио принцип 

тржишне привреде и уставне равноправности прописујући 

критеријуме као у чл. 8. оспореног правилника, као и да су 

овако постављени услови недовољно дефинисани, те 

финансијски, за тржиште Републике Српске крајње 

лимитирајући и ничим оправдани, док је период закључења 

уговора крајње максималистички постављен, супротно 

принципима тржишне привреде и тржишне економије. Поред 

тога, наводи се да је чл. 8. став 4. Правилника у супротности са 

Законом о играма на срећу и Законом о Влади Републике 

Српске, јер према овим законима Влада нема овлашћења да 

доноси одлуке из чл. 8. ст. 4. оспореног правилника. 

Предлагачи оспоравају чл. 12. Правилника, истичући да је 

Министарство у овом члану заправо дефинисало накнаду коју 

приређивачи игара на срећу плаћају трећем лицу, приватној 

фирми изабраној путем конкурса, за шта Министарство нема 

овлашћења сходно члану 18. Закона о републичкој управи. 

Истиче се да су прописани износи обезбјеђивања РАС-а из чл. 

12. оспореног правилника енормно високи и донесени без 

претходних тржишних, техничких и кадровских анализа те да 

је постављеним условима и одређивањем висине накнаде 
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доносилац оспореног правилника повриједио уставноправни 

принцип пропорционалности, супротно одредбама чл. 63. 

Устава Републике Српске.  

С обзиром на чињеницу да је у конкретним 

уставноправним стварима више субјеката посебним 

приједлогом покренуло поступак за оцјену 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“ бр. 114/12, 29/13 и 

90/14), рјешењем број: У-36/20 од 30. септембра 2020. године, 

спојио наведене приједлоге ради вођења јединственог 

поступка, припајајући приједлог који је заведен под бројем У-

53/20 приједлогу који је заведен под бројем: У-36/20. 

У одговору који је Суду доставило Министарство 

финансија оспоравају се наводи из приједлога и истиче да 

оспореним одредбама Правилника нису повријеђене одредбе 

Устава и закона, због чега се предлаже да Суд приједлог 

одбије. Доносилац оспореног акта није Суду доставио одговор 

на наводе из допуне приједлога. 

Суд  је утврдио да је у току поступка пред овим судом,  

ступио на снагу Правилник о измјенама и допуни Правилника 

о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор 

над приређивањем игара на срећу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 80/20), којим је у члану 2. измијењен, 

односно престао да важи члан 8. Правилника о техничким 

карактеристикама рачунарског система за надзор над 

приређивањем игара на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 45/20). С обзиром на то да је у току поступка члан 

8. Правилника, чије су поједине одредбе оспорене, измијењен, 

односно престао да важи, 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, оцјењујући притом да није потребно донијети одлуку 

због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, 

односно незаконитости. 
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Правилник о техничким карактеристикама рачунарског 

система за надзор над приређивањем игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/20 и 80/20) 

донио је министар финансија, на приједлог директора 

Републичке управе за игре на срећу, на основу члана 24. став 3. 

Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18).  

Оспореним чланом 8. ст. 1, ст 3. т. 1. и 5, ст. 7. и ст. 8. 

Правилника о техничким карактеристикама рачунарског 

система за надзор над приређивањем игара на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/20 и 80/20) је 

прописано: 

Да би РАС добио одобрење од Министарства потребно 

је да правно лице које је произвођач РАС-а буде изабрано 

путем јавног конкурса за избор правног лица за вршење 

послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а (чл. 8. 

ст. 1); право пријављивања на јавни конкурс из става 1. овог 

члана има правно лице које испуњава сљедеће критеријуме: да 

је регистровано правно лице са сједиштем у Републици 

Српској, да је остварило промет од најмање 10.000.000 КМ у 

области информационих технологија у посљедњих годину дана 

(чл. 8. ст. 3. т. 1. и 5); у смислу става 2. тачка 6) овог члана 

потребно је да је правно лице успјешно реализовало најмање 

један уговор у вриједности не мањој од 3.300.000 КМ без ПДВ-

а, а који је за предмет имао развој, имплементацију, одржавање 

и увођење нових функционалности пословног информационог 

система у посљедње три године, рачунајући од дана предаје 

пријаве или од момента регистрације, односно почетка 

пословања ако је подносилац пријаве регистрован, односно 

почео да ради прије мање од три године (чл. 8. ст. 7); изузетно 

од става 7. овог члана, признаће се искуство у реализацији 

више уговора чија је збирна вриједност, а коју чине највише 

два уговора, 3.300.000 КМ без ПДВ-а, који су за предмет 

набавке имали развој и спровођење пословног информационог 
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система и одржавање и увођење нових функционалности 

пословног информационог система (чл. 8. ст. 8). 

Оспореним чланом 9. ст. 1. т. 3. и ст. 2. наведеног 

правилника је прописано: правно лице из члана 8. овог 

правилника, изабрано путем јавног конкурса, обавља сљедеће 

послове: прикупљање података из РАС-а и њихова обрада (чл. 

9. ст. 1. т. 3); правно лице из члана 8. овог правилника и 

приређивач игара на срећу уговором уређују међусобна права и 

обавезе у вези са повезивањем, инсталирањем и коришћењем 

РАС-а. Уговор мора бити у складу са Законом о играма на 

срећу и подзаконским актима донесеним на основу њега (чл. 9. 

ст. 2). 

Оспореним чланом 12. наведеног правилника је 

прописано да су трошкови обезбјеђивања РАС-а које 

приређивачи игара на срећу плаћају утврђени  за: 

 једнократну накнаду за прикључење: уплатно-

исплатног мјеста (кладионице) - 300 КМ, 

 аутомата - 50 КМ, сервера за интернет игре – 5.000 

КМ, сервера за електронске игре -5.000 КМ  (тачка 1. подтачке 

1, 2, 3, 4);  мјесечну накнаду за коришћење: по  уплатно-

исплатном мјесту (кладионица) – 100 КМ,  по апарату – 40 КМ, 

по сваком активном играчу у интернет играма у току мјесеца – 

0,50 КМ ( тачка 2. подтачке 1, 2, 3). 

Суд је у поступку оцјењивања уставности и 

законитости оспореног правилника имао у виду одредбе 

Устава у односу на које је оспорена уставност и законитост 

Правилника, као и одредбе које су по оцјени Суда од значаја за 

оцјењивање уставности и законитости, а којим је утврђено: да 

се уставно уређење Републике темељи, између осталог, на 

владавини права и тржишној привреди (члан 5. ал. 4. и 5); да се 

економско и социјално уређење заснива на равноправности 

свих облика својине и слободном привређивању, 

самосталности предузећа и других облика привређивања у 

стицању и расподјели добити и слободном кретању робе, рада 

и капитала у Републици као јединственом привредном  



237 

 

простору (члан 50); да се слободно предузетништво може 

законом ограничити ради заштите интереса Републике, 

човјекове околине, здравља и безбједности људи, као и да су 

забрањени монополи (члан 52); да сви облици својине имају 

једнаку правну заштиту (члан 54); да се јамчи право страном 

лицу да обавља привредну или другу дјелатност и права по 

основу пословања, под условима који се не могу мијењати на 

његову штету (члан 57. ст. 3); да су људска права и слободе, 

једнакост пред законом, самосталност и једнак положај 

предузећа и других организација, уставни положај предузећа и 

других организација, уставни положај и права јединица 

локалне самоуправе, основа и мјера овлашћења и одговорности 

републичких органа (чл. 66 ст. 2); да републички органи, у 

оквиру Уставом утврђених права и дужности Републике, 

утврђују политику, доносе и извршавају законе, друге прописе 

и опште акте, врше заштиту уставности и законитости (чл. 67. 

ст. 1); да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, 

својинске и облигационе односе и заштиту свих облика 

својине, правни положај предузећа и других организација, 

основне циљеве и правце привредног развоја, као и друге 

односе од интереса за Републику (тач. 6, 8. и 18. Амандмана 

XXXII на Устав, којим је замијењен члан 68. Устава); као и да 

закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у 

сагласности с Уставом, да прописи и други општи акти морају 

бити у сагласности са законом (члан 108). 

Поред наведених одредаба Устава, Суд је у поступку 

оцјењивања уставности и законитости предметног правилника 

имао у виду релевантне одредбе  Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 22/19 и 131/20), 

којима је прописано: да је Министарство финансија надлежно 

за издавање лиценци за приређивање игара на срећу и 

одобрења рачунарским системима за игре на срећу у складу с 

овим законом (члан 3. ст. 1); да је приређивач ЈП „Лутрија 

Републике Српске“ а.д. Бањалука, односно друго правно лице 

које на основу лиценце и одобрења има право приређивања 
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игара на срећу (чл. 5. т. 4); да је рачунарски систем 

електронски систем путем којег се приређују игре на срећу, 

који је у власништву приређивача, а који одговара 

спецификацијама система који је одобрен од Министарства 

(члан 5. т. 30); да је приређивање игара на срећу дјелатност од 

јавног интереса и искључиво је право Републике Српске, ако 

овим законом није другачије одређено (члан 7. ст. 1); да су 

приређивачи игара на срећу дужни, у сврху надзора, 

посједовати одговарајући рачунарски систем компатибилан са 

дијелом система путем кога Министарство врши надзор и који 

је од њега одобрен (чл. 24. ст. 1); да рачунарски систем из става 

1. овог члана који посједују приређивачи игара на срећу и 

систем путем кога Министарство врши надзор чине 

јединствени рачунарски систем за надзор (члан 24. ст. 2); да 

произвођач рачунарског система из става 2. не може бити 

приређивач игара на срећу (члан 24. ст. 3); дио стручних 

послова у оквиру редовног техничког функционисања 

рачунарског система из става 2. овог члана Министарство може 

да пренесе на одговарајуће стручно правно лице, на период не 

дужи од десет година (чл. 24. ст. 4); да министар доноси 

правилник о техничким карактеристикама рачунарског система 

за надзор и о поступку, условима и критеријумима које је 

дужно да задовољи овлашћено стручно правно лице из става 4. 

овог члана (члан 24. ст. 5); да Министарство врши директан 

надзор над приређивачима игара на срећу путем рачунарског 

система приређивача у реалном времену (члан 105. ст. 2). 

Суд је имао у виду да је Законом о страним улагањима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 21/18) прописано: 

да се овим законом уређују права, обавезе и статус страних 

улагача, облици страних улагања, органи надлежни за 

одобрење страних улагања, рад Савјета за стране инвеститоре 

Републике Српске и промоција и привлачење страних улагања 

у Републику Српску (члан 1); да је страно улагање –улагање 

страног улагача у новоосновани пословни субјекат или 

улагање у постојећи пословни субјекат, које може бити у 
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новцу, стварима и правима, а да је пословни субјекат било које 

домаће привредно друштво или установа у коју је страни 

улагач извршио директно страно улагање, укључујући и 

проширење дијела или цјелине домаћег привредног друштва 

или установе (члан 2. т. 2. и 7);  да, у складу са законима 

Републике Српске и БиХ, страни улагачи имају иста права и 

обавезе као и домаћи улагачи, а то подразумијева да се неће 

вршити дискриминација страних улагача по било ком основу, а 

нарочито не по основу држављанства, мјеста боравка, вјерске 

припадности или државе поријекла улагања (члан 4); да страни 

улагач може основати пословни субјекат у Републици Српској 

под истим условима који важе за домаће улагаче, а у складу с 

одредбама закона којим се уређују привредна друштва, као и 

другим позитивним законским прописима, уколико овим 

законом није другачије одређено (члан 5). 

Одредбама члана 4. став 1. Закона о пореском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број 62/17) је прописано да се пореска и непореска давања која 

се плаћају на територији Републике Српске могу уводити, 

укидати и мијењати искључиво законом. 

Такође, Суд је имао у виду да је Законом о републичкој 

управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18) 

прописано да органи управе доносе, између осталог, 

правилнике, да се правилником разрађују поједине одредбе 

закона или прописа Владе (члан 63. ст. 1. и 2) те да министар, 

поред осталог, доноси прописе из члана 63. став 1. овог закона 

(члан 76. ст. 2).  

Суд констатује да је у току овог поступка ступио на 

снагу Закон о измјени и допунама Закона о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 131/20) којим је у 

члану 24. став 5. прописано да министар доноси правилник о 

техничким карактеристикама рачунарског система за надзор и 

о поступку, условима и критеријумима које је дужно да 

задовољи овлашћено стручно правно лице из става 4. овог 

члана. 
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 На основу цитираних законских одредаба, Суд је 

утврдио да је министар финансија био овлашћен да, с циљем 

спровођења релевантних одредаба Закона о играма на срећу, 

донесе оспорени правилник, којим су прописане техничке 

карактеристике рачунарског система за надзор над 

приређивањем игара на срећу путем кога Министарство 

финансија врши надзор над приређивачима игара на срећу и о 

поступку, условима и критеријумима које је дужно да 

задовољи овлаштено стручно правно лице из става 4. члана 24. 

Закона о играма на срећу („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 22/19 и 131/20).  

По оцјени Суда прописивање као у оспореним 

одредбама чл. 8. ст. 1, ст 3. т. 1. и 5, ст. 7. и  ст. 8.  Правилника  

није несагласно уставним и законским одредбама на које се 

указује у приједлогу. Наиме, како је чл. 7. ст. 1. Закона о 

играма на срећу прописано да је приређивање игара на срећу 

дјелатност од јавног интереса, да према члану 105. ст. 2. истог 

закона Министарство врши директан надзор над 

приређивачима игара на срећу путем рачунарског система 

приређивача у реалном времену, као и да дио стручних послова 

у оквиру редовног техничког функционисања рачунарског 

система Министарство може да пренесе на одговарајуће 

стручно правно лице, на период не дужи од 10 година (чл. 24. 

ст. 4), Суд је оцијенио да је доносилац оспореног акта, у складу 

с овлашћењима из члана 24. ст. 5. Закона о играма на срећу, 

оспореним одредбама члана 8. ст. 1, ст 3. т. 1. и 5, ст. 7. и ст. 8. 

Правилника, прописао поступак за избор правног лица за 

вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја 

РАС-а, као и критеријуме које је дужно да задовољава 

одговарајуће стручно правно лице, на које Министарство може 

да пренесе дио стручних послова у оквиру редовног техничког 

функционисања рачунарског система за надзор. Стога је Суд 

оцијенио да министар оспореним нормирањем није прекорачио 

овлашћења која су му дата законом, а оцјена оправданости и 

разлога цјелисходности којима се руководио доносилац 
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Правилника приликом усвајања оспорених нормативних 

рјешења, према члану 115. Устава Републике Српске, није у 

надлежности Уставног суда.  

Такође, Суд је оцијенио да нормирање као у члану 9. ст. 

1. т. 3. и ст. 2. оспореног правилника није несагласно уставним 

и законским одредбама које се наводе у приједлогу. Како 

одредба члана 24. став 4. Закона о играма на срећу прописује 

да дио стручних послова у оквиру редовног техничког 

функционисања рачунарског система за надзор  Министарство 

може да пренесе на одговарајуће стручно правно лице, на 

период не дужи од 10 година, Суд је оцијенио да је нормирање 

као у чл. 9. ст. 1. т. 3. и ст. 2. оспореног правилника у складу са 

Законом о играма на срећу, а тиме и са чланом 108. ст. 2. 

Устава Републике Српске. Имајући у виду прописивање из 

члана 24. Закона о играма на срећу, Суд налази да је доносилац 

оспореног акта, између осталог чланом 9. оспореног 

правилника, конкретизовао наведену законску одредбу.  

По оцјени Суда, неосновани су наводи из приједлога да 

је доносилац оспореног акта прописивањем као у члану 8. ст. 3. 

т. 1. оспореног правилника повриједио права и обавезе страних 

улагача из члана 4. Закона о страним улагањима. Имајући у 

виду да оспорено прописивање не дискриминише, нити 

ограничава страног улагача да,  у смислу члана 2. тачка 2. 

наведеног закона, уложи у новоосновани или постојећи 

пословни субјекат, тј. у било које домаће привредно друштво 

или установу (члан 2. тачка 7. истог закона) те да страни улагач 

у складу са позитивним законским прописима, може основати 

пословни субјекат у Републици Српској под истим условима 

који важе за домаће улагаче (члан 5. Закона о страним 

улагањима), Суд не налази да прописивањем као у члану 8. ст. 

3. т. 1. оспореног правилника, постоје елементи који би 

условили дискриминацију страног улагача те ограничили или 

спријечили његово учешће у конкуренцији за обављање дијела 

стручних послова у оквиру редовног техничког 

функционисања јединственог рачунарског система за надзор. 
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С обзиром на изложено, наводи предлагача који се тичу 

неусаглашености оспорених одредаба  Правилника са чл. 50, 

52, 54, 57. ст. 3,  66. став 2. и чланом 108. став 2. Устава, према 

оцјени Суда, нису основани. 

Међутим, по оцјени Суда нормирање као у члану 12. 

оспореног правилника није у сагласности с Уставом и законом.  

Полазећи од садржаја чл. 24. ст. 4. и 5. Закона о играма срећу, 

који прописује да министар доноси правилник о техничким 

карактеристикама рачунарског система за надзор и о поступку 

условима и критеријумима које је дужно да задовољи 

овлаштено стручно правно лице из става 4. овог члана, Суд је 

оцијенио да министар није имао овлашћење да у члану 12. 

оспореног правилника пропише трошкове обезбјеђивања РАС-

а које привређивачи игара на срећу плаћају у виду једнократне 

накнаде за прикључивање и у виду мјесечне накнаде за 

коришћење, у утврђеним износима. С обзиром на то да 

наведена законска одредба, а нити друге одредбе Закона о 

играма на срећу, не прописују обавезу плаћања ових трошкова, 

Суд  је утврдио да је министар нормирајућу као у члану 12. 

оспореног правилника прекорачио границе овлашћења која су 

му дата законом. С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да 

члан 12. Правилника о техничким карактеристикама 

рачунарског система за надзор над приређивањем игара на 

срећу („Службени гласник Републике Српске“ бр.45/20 и 

80/20)  није у складу са Законом о играма на срећу, а тиме ни са 

чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. 

Имајући у виду наведену одлуку Суда у погледу 

оспореног нормирања из члана 12. Правилника, наводи 

предлагача о неусаглашености оспореног општег акта са 

чланом 67. Устава и одредбама Закона о пореском систему 

нису од значаја за одлучивање у предметној уставноправној 

ствари. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 

одлуке. 
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Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 

Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

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

Снежана Савић.   

 

 

Број:У-36/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да ниједна одредба закона приређивачима 

игара на срећу не прописује обавезу плаћања спорних 

трошкова, министар је доношењем подзаконске норме о 

њиховом плаћању прекорачио границе овлашћења која су 

му дата законом, чиме је дошло до повреде уставног 

начела законитости. 

С обзиром на то да је у току уставносудског 

поступка измијењена спорна одредба, обустављен је 

поступак за оцјењивање њене уставности и 

законитости. 

Пошто доносилац подзаконског општег акта 

оспореним нормирањем није прекорачио овлашћења која 

су му дата законом, а оцјена оправданости и разлога 

цјелисходности којима се руководио доносилац приликом 

усвајања оспорених нормативних рјешења није у 

надлежности Уставног суда, није прихваћена иниција-

тива за оцјену уставности и законитости. 

 

 

 

 



244 

 

Одлука 

Број У-40/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3, члана 37. став 1. тачка а), 

члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачке а) и б) и члана 61. став 

1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 29. априла 2021. године, д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да Закључак о ограничењу и забрани 

кретања лица на територији Републике Српске број 05-1/20 

од 21. марта 2020. године, Закључак о ограничењу и забрани 

кретања на територији Републике Српске број 26-2/20 од 27. 

априла 2020. године и Закључак о ограничењу и забрани 

кретања на територији Републике Српске број 31-9/20 од 5. 

маја 2020. године, које је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације, у вријеме важења нису били у 

сагласности с Уставом Републике Српске, Законом о за-

штити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17) и Законом о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број 90/17). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости Закључка о 

ограничењу окупљања у вјерским објектима број 05-2/20 од 

21. марта 2020. године, Закључка о формирању тима за 

праћење провођења мјера Републичког штаба за ванредне 

ситуације број 05-3/20 од 21. марта 2020. године и Закључка 

број 04-3/20 од 20. марта 2020. године, које је донио 

Републички штаб за ванредне ситуације. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости Закључка о ограничењу 

и забрани кретања лица на територији Републике Српске број 

05-1/20 од 21. марта 2020. године, Закључка о ограничењу и 

забрани кретања на територији Републике Српске број 26-2/20 

од 27. априла 2020. године, Закључка о ограничењу и забрани 

кретања на територији Републике Српске број 31-9/20 од 5. 

маја 2020. године, Закључка о ограничењу окупљања у 

вјерским објектима број 05-2/20 од 21. марта 2020. године, 

Закључка о формирању тима за праћење провођења мјера 

Републичког штаба за ванредне ситуације број 05-3/20 од 21. 

марта 2020. године и Закључка број 04-3/20 од 20. марта 2020. 

године, које је донио Републички штаб за ванредне ситуације. 

У иницијативи се наводи да оспорени закључци нису у 

сагласности с одредбама чл. 80. и 109. Устава Републике 

Српске, као ни са чланом 4. Закона о објављивању закона и 

других прописа Републике Српске. Давалац иницијативе, 

наиме, истиче да оспорени закључци, који по његовом 

мишљењу имају карактер општих правних аката, нису 

објављени у „Службеном гласнику Републике Српске“, како би 

се грађани и лица на која се односе обавезе и права прописани 

овим актима Републичког штаба за ванредне ситуације могли 

правовремено информисати и поступити по њима. У вези са 

наведеним, износи став да из предметних закључака произлазе 

појединачни правни акти којима се прописује одређено 

понашање за грађане, због чега су ови акти по својој правној 

природи општи правни акти и подлијежу обавези објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Српске“.  

У одговору на иницијативу који је доставила Влада 

Републике Српске наводи се да су сви оспорени акти осим 

Закључка о формирању тима за праћење провођења мјера 

Републичког штаба за ванредне ситуације број 05-3/20 од 21. 
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марта 2020. године престали да важе прије подношења 

иницијативе, због чега предлаже да се, примјеном члана 57. 

став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, 

обустави поступак за оцјењивање њихове уставности и 

законитости. Поред тога, истиче се да је проглашењем 

ванредног стања у Републици Српској уведен и посебан правни 

режим којим се суспендује редовно функционисање државне 

управе, у оквиру којег се могу ограничити или суспендовати 

Уставом загарантована права и слободе грађана, с циљем 

постизања веће оперативности и ефикасности система за 

вријеме трајања ванредног стања. У одговору се такође наводи 

да грађани и јавност Републике Српске нису били ускраћени за 

информације, тако да су о доношењу оспорених закључака 

благовремено информисани путем средстава јавног инфор-

мисања. Све одлуке и информације су, како се даље истиче, 

објављиване и дистрибуисане свим релевантним субјектима те 

су објављене на званичним веб-страницама органа Републике 

Српске. Слиједом наведеног, у одговору се предлаже да се, 

уколико се Суд упусти у мериторно оцјењивање оспорених 

закључака, не прихвати дата иницијатива.  

Закључак о ограничењу и забрани кретања лица на 

територији Републике Српске број 05-1/20 од 21. марта 2020. 

године донио је Републички штаб за ванредне ситуације на 

основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању 

у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.  Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске број 04/1-012-2-

792/20 од 16. марта 2020. године и Закључка о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској број 

01-3/20 од 17. марта 2020. године. Овим закључком се наређује 

забрана кретања лицима са навршених 65 и више година 

живота, забрањује се свим лицима кретање на јавним 
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површинама у времену од 20 до пет часова (тачке 1. и 2), 

побројане су категорије лица на које се односи забрана из тач. 

1. и 2. (тачка 3), одређено је да ће се непоштовање забрана из 

тач. 1. и 2. овог закључка казнити у складу са важећим 

законским прописима Републике Српске (тачка 4), прописано 

је да је за спровођење овог закључка одговорно Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске (тачка 5) те да овај 

закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 

30. марта 2020. године (тачка 6).  

Закључак о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број 26-2/20 од 27. априла 2020. 

године донио је Републички штаб за ванредне ситуације на 

основу члана 45. тач. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17) и Одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 25/20), на приједлог Министарства 

трговине и туризма Републике Српске. Овим закључком се, у 

циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом 

корона (COVID - 19) у Републици Српској наређује забрана 

кретања, побројане су категорије лица на које се односи 

забрана, као и вријеме забране кретања (тачке 1. и 2), наведени 

су изузеци од забране из тачке 1. (тачка 3), прописано је да ће 

се свако непоштовање мјера из овог закључка казнити у складу 

са важећим законским прописима Републике Српске те да је за 

реализацију Закључка задужено Министарство унутрашњих 

послова Републике Српске (тач. 4. и 5), да се ступањем на 

снагу овог закључка ставља ван снаге Закључак о ограничењу 

и забрани кретања на територији Републике Српске број 16-

3/20 од 6. априла 2020. године (тачка 6) те да овај закључак 

ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 11. маја 

2020. године (тачка 7).    
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Закључак о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број 31-9/20 од 5. маја 2020. 

године донио је Републички штаб за ванредне ситуације на 

основу члана 45. тач. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.  Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ број 90/17) и Одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“ број 25/20), а у вези са Закључком о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици 

Српској број 26-1/20 од 27. априла 2020. године. Овим 

закључком се, у циљу спречавања ширења болести изазване 

новим вирусом корона (COVID - 19) у Републици Српској 

наређује забрана кретања, побројане су категорије лица на које 

се односи забрана, као и вријеме забране кретања (тачке 1. и 2), 

наведени су изузеци од забране из тачке 1. (тачка 3), 

дефинисане су мјере које приликом пружања услуга лицима из 

тачке 3. подтачка 1) овог закључка морају обезбиједити 

власници трговачких радњи, апотека, руководство у банкама и 

други субјекти (тачка 4), прописано је да ће се свако 

непоштовање мјера из овог закључка казнити у складу са 

важећим законским прописима Републике Српске те да је за 

реализацију Закључка задужено Министарство унутрашњих 

послова Републике Српске (тач. 5. и 6), да се ступањем на 

снагу овог закључка ставља ван снаге Закључак о ограничењу 

и забрани кретања на територији Републике Српске број 26-

2/20 од 27. априла 2020. године (тачка 7) те да овај закључак 

ступа на снагу 7. маја 2020. године и примјењиваће се до 11. 

маја 2020. године (тачка 7).    

Закључак о ограничењу окупљања у вјерским 

објектима број 05-2/20 од 21. марта 2020. године донио је 

Републички штаб за ванредне ситуације на основу члана 45. 

став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним 
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ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 

и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију 

Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 од 16. марта и 

Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у 

Републици Српској број 01-3/20 од 17. марта 2020. године. 

Овим закључком је одређено да се њиме прописују ванредне 

мјере у циљу превенције ширења новог вируса корона на 

територији Републике Српске у вјерским објектима (тачка 1), 

да се препоручује црквеним властима признатих цркава и 

вјерских заједница да своја богослужења и друге богослужбене 

радње прилагоде у складу са мјерама превенције ширења новог 

вируса корона (тачка 2), да се задужују јединице локалне 

самоуправе у Републици Српској да у сарадњи са црквеним 

властима признатих цркава и вјерских заједница прате 

примјену овог закључка (тачка 3), те да овај закључак ступа на 

снагу даном доношења и примјењује се од 30. марта 2020. 

године (тачка 4).   

Закључак о формирању Тима за праћење провођења 

мјера Републичког штаба за ванредне ситуације број 05-3/20 од 

21. марта 2020. године донио је Републички штаб за ванредне 

ситуације на основу члана 45. став 1. тачка з) Закона о заштити 

и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43.  Закона о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број 90/17), Одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације за територију Републике Српске број 04/1-

012-2-792/20 од 16. марта и Закључка о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID - 19) у Републици Српској број 01-3/20 од 17. 

марта 2020. године. Овим закључком је формиран Тим за 

праћење провођења мјера Републичког штаба за ванредне 

ситуације, односно поименично су наведена лица која су у 
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саставу овог тима (тачка 1), одређено је да је задатак овог тима 

праћење активности на реализацији свих закључака и других 

аката Републичког штаба за ванредне ситуације (тачка 2), да 

административно – техничке послове Тима врши Стручно-

оперативни тим Републичког штаба за ванредне ситуације 

(тачка 3) те да овај закључак ступа на снагу даном доношења 

(тачка 4).  

Закључак број 04-3/20 од 20. марта 2020. године донио 

је Републички штаб за ванредне ситуације на основу члана 45. 

став 1. тачка з) Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 

и 46/17) и Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID - 

19) Министарства здравља и социјалне заштите Републике 

Српске, број 11/08-505-13-40/20 од 15. марта 2020. године. 

Овим закључком је одређено да се у сврху праћења рада возача 

у међународном превозу ствари, у условима проглашене 

ванредне ситуације, задужују послодавци са сједиштем у 

Републици Српској да издају потврду о ангажовању возача 

(тачка I), да је образац и садржај потврде из тачке I овог 

закључка саставни дио Закључка (тачка II) те да овај закључак 

ступа на снагу даном доношења (тачка III).  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији 

Републике Српске број 05-1/20 од 21. марта 2020. године, 

Закључка о ограничењу и забрани кретања на територији 

Републике Српске број 26-2/20 од 27. априла 2020. године и 

Закључка о ограничењу и забрани кретања на територији 

Републике Српске број 31-9/20 од 5. маја 2020. године, Суд је 

имао у виду да је Уставом 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 се законом могу увести ограничења кретања 

само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или 

ради заштите безбједности и здравља људи (члан 21. став 2), да 
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се државна власт у Републици организује на начелу подјеле 

власти те да уставотворну и законодавну власт остварује 

Народна скупштина (члан 69. ст. 1. и 2). Поред тога, према 

члану 108. Устава закони, статути, други прописи и општи акти 

морају бити у сагласности с Уставом, а прописи и други општи 

акти морају бити у сагласности са законом.  

Суд је, такође, узео у обзир да је Законом о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17) прописано: да је систем 

заштите и спасавања дио система безбједности и интегрисани 

облик управљања и организовања субјеката и снага система 

заштите и спасавања на спровођењу превентивних и 

оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања 

људи и материјалних добара од елементарне непогоде и друге 

несреће, укључујући и мјере опоравка од њихових посљедица 

(члан 2), да су снаге за заштиту и спасавање, између осталог, 

Републички штаб за ванредне ситуације и специјализоване 

јединице заштите и спасавања које формира Влада Републике 

Српске (члан 4. тачка а), да систем заштите и спасавања, у сми-

слу овог закона, подразумијева: планирање, припремање и 

спровођење мјера и активности на заштити и спасавању, 

заштиту као скуп превентивних мјера усмјерених на јачање 

отпорности друштва, отклањање могућих узрока угрожавања, 

смањење утицаја и спречавање елементарне непогоде и друге 

несреће и у случају да до њих дође, умањење њихових посље-

дица, координацију при успостављању, изради и реализацији 

Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге 

несреће у Републици, спасавање и пружање помоћи кроз орга-

низовање цивилне заштите, као превентивне и оперативне 

активности које се предузимају у циљу спасавања људи, мате-

ријалних и културних добара и животне средине, предузимање 

мјера и активности на ублажавању и отклањању непосредних 

посљедица усљед елементарне непогоде и друге несреће и 

стварање неопходних услова за живот људи на угроженом под-

ручју, организовање, опремање и оспособљавање снага зашти-
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те и спасавања, републичких органа управе и других органа, 

привредних друштава, других правних лица и предузетника за 

заштиту и спасавање, организовање и оспособљавање грађана 

за све видове заштите, управљање, руковођење и координацију 

субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванред-

ним ситуацијама, пружање, тражење помоћи и сарадњу са дру-

гим земљама и међународним организацијама и друге послове 

и задатке заштите и спасавања (члан 6), да су снаге за заштиту 

и спасавање: Републички штаб за ванредне ситуације и специ-

јализоване јединице заштите и спасавања које формира Влада 

Републике Српске (члан 8. тачка а), да су превентивне активно-

сти заштите и спасавања: израда процјене угрожености од 

могућих ризика од опасности, израда планова заштите и спаса-

вања, уређење простора и објеката у функцији заштите и спаса-

вања, успостављање система заштите и спасавања и ангажова-

ње лица и обезбјеђивање материјалних и других средстава за 

извршење планираних задатака (члан 13), да су оперативне 

активности за заштиту и спасавање активности које се предузи-

мају: у случају непосредне пријетње и ризика од опасности, за 

вријеме ризика од опасности и за отклањање посљедица у току 

опасности и послије престанка опасности (члан 14), да Влада у 

области заштите и спасавања обезбјеђује изградњу и развој 

система заштите и спасавања Републике и планско повезивање 

дијелова система и задатака у јединствену цјелину те, између 

осталог, оснива Републички штаб за ванредне ситуације (члан 

18. тачка л), да се за координацију и руковођење приликом 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у складу с овим 

законом и другим прописима, као оперативно-стручно тијело, 

за територију Републике, формира Републички штаб за 

ванредне ситуације (члан 40. тачка а), да Одлуку о проглашењу 

ванредне ситуације за територију Републике или дио територи-

је Републике доноси Влада на приједлог Републичког штаба за 

ванредне ситуације (члан 41. став 2), да Штаб за ванредне ситу-

ације руководи и координира рад субјеката и снага система 

заштите и спасавања на спровођењу утврђених задатака, руко-
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води и координира спровођење мјера и задатака заштите и спа-

савања, разматра и даје мишљење на Приједлог процјене угро-

жености и Приједлог плана заштите и спасавања од елементар-

не непогоде и друге несреће, прати стање и организацију 

заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање, 

наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава 

помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуа-

цијама, ради на редовном информисању и обавјештавању ста-

новништва о ризицима, опасностима и предузетим мјерама, 

прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова 

за заштиту и спасавање, овлашћених, оспособљених правних 

лица, сарађује са надлежним органима заштите и спасавања 

сусједних држава у ванредним ситуацијама и доноси приједло-

ге, закључке и препоруке (члан 45), да Републички штаб за ван-

редне ситуације, поред послова из члана 45. овог закона, оба-

вља и сљедеће послове: наређује штабовима за ванредне ситуа-

ције предузимање мјера и активности за заштиту и спасавање, 

разматра и даје мишљење на Програм за смањење ризика од 

елементарне непогоде и друге несреће у Републици, наређује 

ангажовање и употребу снага и средстава заштите и спасавања 

са подручја неугрожених општина или градова на подручје 

угрожених општина или градова, предлаже Влади доношење 

одлуке о тражењу, прихватању, односно пружању помоћи 

сусједним и другим државама и ангажује оспособљена правна 

лица и друге организације од значаја за Републику (члан 47).  

Поред тога, у конкретном случају Суд је узео у обзир 

да је Законом о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17) прописано: 

да се ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних 

болести спроводе у ситуацији у којој долази до угрожавања 

безбједности и здравља људи, постојањем непосредне 

опасности за масовно преношење заразних болести те да 

ванредне мјере из става 1. овог члана, између осталог, 

обухватају ограничење кретања у зараженом и угроженом 

подручју и стављање под здравствени надзор лица које је било 
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у контакту са зараженим лицем (члан 43. ст. 1. и 2. тачка 1), да 

Дом здравља пријављује Институту за јавно здравство 

Републике Српске појаву епидемије заразне болести за 

подручје јединице локалне самоуправе за коју је основан или у 

оквиру које дјелује, да у складу с епидемиолошким надзором и 

процјеном ризика за појаву и ширење заразне болести, 

Институт даје процјену о угроженом и зараженом подручју, те 

Министарству здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: 

Министарство) предлаже проглашење епидемије од већег 

епидемиолошког значаја, да на основу процјене и приједлога 

Института из става 2. овог члана министар наредбом 

проглашава појаву епидемије од већег епидемиолошког значаја 

и наређује мјере које се у том случају морају спроводити на 

зараженом подручју (члан 44. ст. 1, 2. и 3). 

   Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе 

Суд је утврдио да је доносећи оспорени Закључак о 

ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике 

Српске број 05-1/20 од 21. марта 2020. године, Закључак о 

ограничењу и забрани кретања на територији Републике 

Српске број 26-2/20 од 27. априла 2020. године и Закључак о 

ограничењу и забрани кретања на територији Републике 

Српске број 31-9/20 од 5. маја 2020. године, Републички штаб 

за ванредне ситуације прекорачио своја овлашћења 

оперативно-стручног тијела формираног за координацију и 

руковођење приликом заштите и спасавања на територији 

Републике, која су дефинисана чланом 40. тачка а), те 

члановима 45. и 47. Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама.  

   Истовремено, Суд је оцијенио да Републички штаб за 

ванредне ситуације није био овлашћен ни да, у смислу члана 

43. Закона о заштити становништва од заразних болести, који 

је, између осталог, означен као правни основ за доношење 

оспорених закључака, „ограничи кретање у зараженом и 

угроженом подручју“, а имајући у виду надлежности министра 

здравља и социјалне заштите из члана 44. став 3. истог закона. 



255 

 

    Узимајући у обзир да је чланом 21. став 2. Устава 

утврђено да се само законом могу увести ограничења кретања, 

уколико је то, између осталог, неопходно ради заштите 

безбједности и здравља људи, Суд је оцијенио да Републички 

штаб за ванредне ситуације није био овлашћен да наведеним 

закључцима ограничи и забрани кретање на територији 

Републике Српске. Поступајући на описани начин ово тијело 

је, супротно члану 69. став 2. Устава, преузело законодавна 

овлашћења Народне скупштине Републике Српске, чиме је 

поступило супротно и зајамченим начелима владавине права и 

подјеле власти из члана 5. став 1. ал. 4. и 7. и члана 69. став 1. 

Устава. Поред тога, како оспорени закључци нису донесени с 

циљем извршавања закона, већ је њима извршено непосредно 

уређивање односа који према члану 21. став 2. Устава 

представљају законску материју, ови акти нису у сагласности  

ни са чланом 108. став 2. Устава. 

Суд је, такође, имао у виду да је оспорени Закључак о 

ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике 

Српске број 05-1/20 од 21. марта 2020. године стављен ван 

снаге ступањем на снагу Закључка о ограничењу и забрани 

кретања на територији Републике Српске број 16-3/20 од 6. 

априла 2020. године, затим да је Закључак о ограничењу и 

забрани кретања на територији Републике Српске број 26-2/20 

од 27. априла 2020. године стављен ван снаге ступањем на 

снагу Закључка о ограничењу и забрани кретања на територији 

Републике Српске број 31-9/20 од 5. маја 2020. године, те да је 

примјена Закључка о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број 31-9/20 од 5. маја 2020. 

године престала ступањем на снагу Закључка о престанку 

примјене Закључка о ограничењу и забрани кретања на 

територији Републике Српске број 38-2/20 од 22. маја 2020. 

године. Имајући у виду садржај ових закључака и чињеницу да 

су престали да важе, Суд је, сагласно овлашћењу из члана 3. 

Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12) уставност и 

законитост ових аката оцијенио у вријеме њиховог важења.  

    С обзиром на то да Републички штаб за ванредне 

ситуације није надлежан да својим актом уређује предметне 

односе, оспорени закључци, по оцјени Суда, у вријеме важења, 

у цјелини нису били у сагласности с Уставом, Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и Законом о 

заштити становништва од заразних болести.  

     Узимајући у обзир овако утврђене разлоге 

неуставности и незаконитости оспорених закључака, Суд је 

оцијенио да остали наводи даваоца иницијативе који се односе 

на питање објављивања ових аката нису од значаја за 

одлучивање у овој уставноправној ствари.  

Разматрајући наводе иницијативе у односу на Закључак 

о ограничењу окупљања у вјерским објектима број 05-2/20 од 

21. марта 2020. године, Закључак о формирању тима за 

праћење провођења мјера Републичког штаба за ванредне 

ситуације број 05-3/20 од 21. марта 2020. године и Закључак 

број 04-3/20 од 20. марта 2020. године, Суд је, имајући у виду 

садржину и правну природу ових закључака, оцијенио да ови 

акти не садрже правне норме општег и обавезујућег карактера 

и тиме немају карактер општих правних аката чију уставност и 

законитост, према члану 115. Устава, оцјењује Уставни суд 

Републике Српске.  

С обзиром на изложено, Суд је, на основу одредбе 

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

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

92/12) одлучио да због ненадлежности не прихвати 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

и законитости ових закључака. 

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. 
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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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

Број:У-40/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Будући да се само законом могу увести ограничења 

кретања уколико је то неопходно ради заштите 

безбједности и здравља људи, Републички штаб за 

ванредне ситуације није био овлашћен да оспореним 

актима ограничи и забрани кретање, чиме је на себе 

преузео законодавна овлашћења што је супротно 

уставним начелима владавине права и подјеле власти. 
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Рјешење 

Број У-41/20 од 29. априла 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 45/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

став 5, члана 61. став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном суду 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. априла 2021. 

године, д о н и о   ј е 

  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности члана 144. став 3. Закона о прекршајима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 63/14, 110/16 и 100/17).   

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање сагласности члана 144. став 3. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 63/14, 110/16 и 100/17) са члановима 

136, 138, 139. ставови 1. и 4. и чланом 144. ст. 1. и 2. истог 

закона. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дарио Сандић и Милош Кошпић из Бање Луке дали су 

посебне, идентичне иницијативе Уставном суду Републике 

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

оцјењивање уставности члана 144. став 3. Закона о 

прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 63/14, 36/15, 110/16 и 100/17), (у 

иницијативама погрешно наведено: уставности и законитости), 

сматрајући да исти није у сагласности са чл. 5, 10, 18. и 108. 
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Устава, чланом 6. Европске конвенције о људским правима и 

основним слободама, те чл. 136, 138, 139. ст. 1. и 4. и чланом 

144. ст. 1. и 2. Закона о прекршајима. У иницијативама се 

наводи да оспорено прописивање угрожава владавину права и 

правну сигурност јер оставља могућност да овлашћено лице не 

уручи грађанину прекршајни налог, а да у својој забиљешци 

наведе да је грађанин одбио да га прими. У оваквом случају 

грађанин не би имао могућност да тражи судску заштиту, а 

предметни налог би, протеком рока од осам дана, постао 

правоснажан и извршан, чиме би му била ускраћена могућност 

да се његова одговорност утврђује пред Судом. Имајући у виду 

изложено, даваоци иницијативе предлажу да Суд утврди да је 

оспорена одредба Закона о прекршајима у супротности са 

наведеним одредбама Устава, Конвенције и Закона о 

прекршајима.  

Првоприспјела иницијатива евидентирана је у уписнику 

предмета овог суда под пословним бројем У-41/20, а накнадно 

дата иницијатива под пословним бројем У-70/20. 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), Суд је рјешењем број У-41/20 од 28. октобра 

2020. године, одлучио да споји поступке по иницијативама бр. 

У-41/20 и У-70/20 те да води јединствен поступак под бројем 

У-41/20. 

У одговору на иницијативу у предмету број У-41/20 

који је доставила Народна скупштина Републике Српске 

истиче се неоснованост навода у иницијативи те наводи да је 

законодавац, у намјери да на цјелисходан начин регулише 

материју прекршаја и прекршајног поступка, поступао у 

границама својих Уставом утврђених овлашћења.  

Оспореним чланом 144. став 3. Закона о прекршајима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

63/14, 110/16 и 100/17) прописано је: да ако лице одбије да 

прими прекршајни налог на лицу мјеста, овлашћено службено 
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лице ће на прекршајном налогу забиљежити дан, час и разлог 

одбијања и сматра се да је достављање извршено.  

Разматрајући предметне иницијативе, Суд је имао у 

виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да се уставно 

уређење Републике, између осталог,  темељи на владавини 

права (члан 5. став 1. алинеја 4), да су грађани Републике 

равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред 

законом и уживају исту правну заштиту без обзира на расу, 

пол, језик, националну припадност, 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, те да је 

свакоме зајамчено право на жалбу или друго правно средство 

против одлуке којом се рјешава о његовом праву или на 

законом заснованом интересу (члан 16), да  се лицу оптуженом  

за кривично дело јамчи праведно суђење, да оптужено лице 

мора бити у најкраћем законском року обавијештено о 

разлозима оптужбе, да се оптуженом лицу не може судити у 

његовој одсутности, да се оптуженом који није доступан Суду 

може судити у одсутности само у законом одређеним 

случајевима (члан 18), да Република, поред осталог, уређује и 

обезбјеђује организацију, надлежност и рад државних органа 

(тачка 10. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 

којим је замијењен члан 68. Устава).  

Суд је имао у виду да је Законом о прекршајима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

63/14, 110/16 и 100/17) прописано: да се прекршајни поступак 

покреће издавањем прекршајног налога или подношењем 

захтјева за покретање прекршајног поступка (члан 147), да 

прекршајни налог садржи упозорење да окривљени има право 

да поднесе захтјев за судско одлучивање, у року од осам дана 

од дана уручења, са назнаком којем суду окривљени треба да 

поднесе захтјев (члан 149. став 4), да окривљени може 

прихватити одговорност за прекршај плаћањем новчане казне и 
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извршењем других обавеза утврђених прекршајним налогом у 

одређеном року или обавијестити овлашћени орган да 

прихвата санкцију која је одређена у прекршајном налогу или 

одрећи се захтјева за судско одлучивање, да у случају 

прихватања одговорности окривљеног у складу са ставом 1. 

овог члана прекршајни налог постаје коначан и извршан (члан 

151), да ће се, уколико је прекршајни налог достављен у складу 

с одредбама овог закона, а окривљени не поднесе захтјев за 

судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматрати да 

је прихватио одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће 

постати коначан и извршан (члан 152), да окривљени може 

надлежном суду поднијети захтјев за судско одлучивање о 

прекршајном налогу у року од осам дана од дана уручења 

налога, у складу са чланом 149. став 4. овог закона, да ће када 

окривљени поднесе захтјев за судско одлучивање Суд санкције 

изречене у прекршајном налогу брисати из Регистра (члан 154. 

ст. 1. и 3), да ће Суд одбацити захтјев за судско одлучивање 

ако захтјев није поднесен у року који је одређен законом (члан 

156. став 1), да је жалба редовни правни лијек који се изјављује 

против првостепеног рјешења о прекршају, да окривљени и 

подносилац захтјева могу изјавити жалбу на рјешење о 

прекршају (члан 203), да се жалба може изјавити у року од 

осам дана од дана доставе рјешења о прекршају (члан 204), да 

изјављена жалба одгађа извршење рјешења о прекршају (члан 

205), да су ванредни правни лијекови захтјев за понављање 

прекршајног поступка и захтјев за заштиту законитости (члан 

219).  

Суд је узео у обзир да је чланом 6. став 1. Европске 

конвенције о заштити људских права и основних слобода (у 

даљем тексту: Конвенција) прописано, између осталог, да 

свако током одлучивања о његовим грађанским правима и 

обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на 

правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и 

непристрасним судом, образованим на основу закона. 
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Имајући у виду изложено, Суд је утврдио да је 

оспореним чланом 144. став 3. Закона о прекршајима 

Републике Српске, законодавац на јасан и несумњив начин 

уредио правила поступања овлашћеног лица у случају 

одбијања пријема прекршајног налога на лицу мјеста, као и 

посљедицу оваквог поступања у виду претпоставке о уредно 

извршеној достави. Уредна достава писмена не значи нужно и 

фактичко упознавање адресата са његовом садржином, већ је 

неопходно да му је прописаном доставом обезбијеђена 

могућност да се са том садржином упозна. Оспорена законска 

одредба, према мишљењу Суда, на ваљан начин омогућава 

лицу против којег се покреће прекршајни поступак да буде 

упознато са садржајем прекршајног налога те да у том смислу 

може прилагодити своје понашање, односно предузети 

потребне радње или остварити право на расправљање пред 

судом (члан 154. став 1. Закона), што је у сагласности с 

уставним јемством владавине права те захтјевом из члана 6. 

став 1. Конвенције. Такође, према становишту Суда, члан 144. 

став 3. Закона се једнако односи на све адресате који се налазе 

у истој правној ситуацији, тј. на сва лица која одбију да приме 

прекршајни налог на лицу мјеста, због чега су неосноване 

тврдње давалаца иницијативе према којима су оспореним 

прописивањем повријеђене гаранције из члана 10. Устава. 

Имајући у виду наведено, Суд је утврдио да нису 

основане тврдње давалаца иницијативе према којима оспорено 

законско прописивање угрожава принципе владавине права и 

правну сигурност, јер, наводно, оставља простора да његовим 

адресатима буде ускраћена могућност судског утврђивања 

прекршајне одговорности.  

Суд је утврдио да је оспореним чланом 144. став 3. 

Закона о прекршајима Републике Српске законодавац уредио 

достављање прекршајног налога сагласно својим уставним 

овлашћењима, а на начин који сматра цјелисходним. Сагласно 

члану 115. Устава, овај суд није надлежан да оцјењује 
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оправданост цјелисходне процјене доносиоца оспореног 

закона.  

Према мишљењу Суда, оспорена законска одредба се 

не може довести у контекст уставних гаранција из члана 18. 

Устава, због чега наводи из иницијативе у овом смислу нису од 

значаја.  

Имајући у виду изложено Суд је утврдио да нису 

основани ни наводи из иницијативе према којима оспорено 

прописивање није у сагласности са начелом уставности из 

члана 108. Устава.  

Надаље, како у складу са чланом 115. Устава, није у 

надлежности Суда да цијени узајамни однос појединих 

одредаба истог закона, 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), није прихватио 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање сагласности 

оспореног члана 144. став 3. Закона о прекршајима Републике 

Српске са чл. 136, 138, 139. ст. 1. и 4. и чланом 144. ст. 1. и 2. 

тог закона.  

Поред тога, сагласно члану 115. Устава, Суд није 

надлежан да цијени примјену прописа, због чега наводи којима 

се указује на могуће злоупотребе у поступку примјене 

оспорене законске одредбе нису од уставноправног значаја.  

С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 

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

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

донио одлуку без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 
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Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Миленко 

Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-41/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

29. април 2021. године                                    УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду да уредна достава писмена не значи 

нужно и фактичко упознавање адресата са његовом 

садржином, већ могућност да се са том садржином 

упозна, оспореном се законском одредбом омогућава лицу 

против којег се покреће прекршајни поступак да буде 

упознато са садржајем прекршајног налога и да оствари 

право на приступ суду. 

Уставни суд није прихватио иницијативу за 

оцјењивање уставности и законитости, јер није 

надлежан да цијени примјену прописа, због чега наводи 

којима се указује на могуће злоупотребе у поступку 

примјене оспорене законске одредбе нису од 

уставноправног значаја. 
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Одлука 

Број У-30/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57.  тачка а) 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 дана 26. маја 2021. 

године,  донио је   

 

О Д Л У К У  

 

Утврђује се да члан 58. став 1. тачка б) у дијелу који 

гласи „оригиналан“ и члан 58. став 2. Правилника о 

садржају, обиму и начину остваривања права на 

здравствену заштиту („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 

115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21) 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом 

о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Законом о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 106/09 и 44/15) ) и Законом о здравственом 

осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 

51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и 

44/20). 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и 

законитости члана 22. став 1. тачка в) у дијелу који гласи 

„оригиналну“ и у дијелу који гласи „оригиналан“ и члана 22. 

став 1. тачка д) у дијелу који гласи „оригиналан“ 

Правилника о коришћењу здравствене заштите изван 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 68/11, 72/12, 58/17 и 102/17).  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Арсеније Балтић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за оцјењивање уставности и 

законитости члана 58. став 1. тачка б) у дијелу који гласи 

„оригиналан“ и члана 58. став 2. Правилника о садржају, обиму 

и начину остваривања права на здравствену заштиту 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 102/11, 117/11, 

128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 53/18, 59/18, 

112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21), као и  и члана 22. став 1. 

тачка в) у дијелу који гласи „оригиналну“ и у дијелу који гласи  

„оригиналан“, те члана 22. став 1. тачка д) у дијелу који гласи 

„оригиналан“ Правилника о коришћењу здравствене заштите 

изван Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 68/11, 72/12, 58/17 и 102/17). У иницијативи се 

наводи да је члан 58. став 1. тачка б) оспореног правилника, 

који прописује да осигураник право на рефундацију трошкова 

из чл. 56. и 57. овог правилника остварује на основу захтјева уз 

који прилаже оригиналан рачун о плаћеној услузи, купљеном 

лијеку и друго, у супротности са чланом 154. став 1. Закона о 

општем управном поступку, јер не оставља могућност 

осигураном лицу да уз захтјев за рефундацију трошкова 

приложи овјерену или обичну копију рачуна о плаћеној услузи 

или купљеном лијеку. Давалац иницијативе сматра да је 

наведена оспорена одредба у супротности и са чланом 2. 

Закона о општем управном поступку, као и Законом о 

здравственом осигурању и Законом о здравственој заштити, с 

обзиром на то да се поједина питања поступка због 

специфичне природе управних ствари у одређеним управним 

областима могу другачије уредити, али само посебним 

законом, а не подзаконским актом. Такође се наводи да је члан 

58. став 2. оспореног правилника у супротности са чланом 2. 

Закона о општем управном поступку, као и Законом о 

здравственом осигурању и Законом о здравственој заштити, јер 

даваоци услуга немају законску обавезу да на полеђини 
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фискалног рачуна уписују име осигураног лица и врше овјеру 

својим печатом, због чега се осигурана лица доводе у 

ситуацију да њихова могућност подношења потпуног захтјева, 

зависи од добре воље давалаца услуге здравствене заштите. 

Због наведених несагласности са законом, по мишљењу 

даваоца иницијативе, оспорене одредбе Правилника нису у 

сагласности са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. 

Даље се наводи да је члан 22. став 1. тачке в) и д) Правилника о 

коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/11, 72/12, 58/17 

и 102/17) у дијелу у којем прописује да осигурано лице уз 

захтјев из члана 21. овог правилника прилаже оригиналну 

фактуру из здравствене установе изван Републике Српске, у 

којој је препоручено лијечење, односно оригиналан предрачун 

трошкова лијечења, те оригиналан рачун, након завршеног 

лијечења, у супротности са одредбама Закона о здравственом 

осигурању, Закона о здравственој заштити, као и члановима 2. 

и 154. став 1. Закона о општем управном поступку, јер не 

оставља могућност осигураном лицу да уз захтјев за 

рефундацију трошкова приложи овјерену копију или обичну 

копију фактуре, односно рачуна. Због наведеног, по мишљењу 

даваоца иницијативе, оспорено нормирање у супротности је и 

са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске. Предлаже да 

Суд иницијативу прихвати. 

У одговору на иницијативу који је Суду доставио 

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике 

Српске оспоравају се наводи иницијативе и предлаже да Суд у 

дијелу иницијативе који се односи на Правилник о коришћењу 

здравствене заштите изван Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ 68/11, 77/12, 58/17 и 102/17), 

поступак обустави, с обзиром на то да је овај оспорени општи 

акт,  престао да важи 30. јула 2020. године, ступањем на снагу 

Правилника о поступку одобравања лијечења изван Републике 

Српске и поступку коришћења здравствене заштите за вријеме 

боравка у иностранству („Службени гласник Републике 
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Српске“ број 72/20), који је донио министар здравља и 

социјалне заштите Републике Српске. Истиче се да су 

неосновани наводи иницијативе о неуставности и 

незаконитости  члана 58. став 1. тачка б) у дијелу који гласи 

„оригиналан“ и члана 58. став 2. Правилника о садржају, обиму 

и начину остваривања права на здравствену заштиту, те наводи 

да је у управним поступцима који се воде по захтјевима 

осигураних лица за рефундацију трошкова здравствене 

заштите, Фонд здравственог осигурања Републике Српске 

дужан да утврди све чињенице и околности од којих зависи 

доношење законитог и правилног рјешења, односно да је 

потребно утврдити да је услуга здравствене заштите пружена 

осигураном лицу од стране даваоца услуге и да је иста плаћена 

даваоцу здравствене услуге од стране осигураног лица, који од 

Фонда здравственог осигурања тражи рефундацију ових 

трошкова. У погледу обавезе прилагања оригиналног рачуна уз 

захтјев за рефундацију трошкова, истиче се да Фонд 

здравственог осигурања Републике Српске, има обавезу да 

према рјешењима донесеним у управном поступку изврши 

плаћање новчаних средстава на текући рачун подносиоца 

захтјева и у својим пословним књигама наведени расход 

евидентира у извјештајним периодима. У том смислу, указује 

се на одредбу члана 9. Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

94/15 и 78/20) и на одредбу члана 9. Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 91/16) и истиче, да су 

оспорене одредбе Правилника о садржају, обиму и начину 

остваривања права на здравствену заштиту, по питању 

евидентирања пословних трансакција усклађене и са законским 

прописима из области рачуноводства и ревизије и интерне 

финансијске контроле у јавном сектору Републике Српске. У 

одговору се, такође, наводи да су неосновани наводи 

иницијативе о несагласности оспорених одредаба поменутог 

правилника са одредбама Закона о здравственом осигурању и 
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одредбама Закона о здравственој заштити, с обзиром на то да је 

чланом 20. Закона о здравственом осигурању прописано да 

Фонд, утврђује обим, садржај и начин остваривања здравствене 

заштите из члана 19. тог закона, уз мишљење министарства 

надлежног за послове здравља, а што је и учињено доношењем 

предметног правилника. Имајући у виду наведено, доносилац 

оспореног акта истиче да оспорене одредбе Правилника о 

садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену 

заштиту нису несагласне са одредбама закона на које се у 

иницијативи указује, као ни са чланом 108. став 2. Устава 

Републике Српске, те предлаже да Суд иницијативу не 

прихвати.      

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања 

права на здравствену заштиту донио је Управни одбор Фонда 

здравственог осигурања на основу чл. 20. и 49. Закона о 

здравственом осигурању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 

106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 106/09) и члана 17. 

Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/04, 19/05, 63/08, 

64/09 и 105/09). 

Оспореним одредбама члана 58. став 1. тачка б) и став 

2. Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права 

на здравствену заштиту („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 102/11, 117/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 

17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21) је 

прописано да се право на рефундацију трошкова из чл. 56. и 57. 

овог правилника остварује на основу захтјева осигураног лица, 

уз који се прилаже оригиналан рачун о плаћеној услузи, 

купљеном лијеку и друго (чл. 58. ст. 1. тач. б); уколико се уз 

захтјев за рефундацију прилаже фискални рачун, на полеђини 

рачуна давалац услуге уписује име осигураног лица и овјерава 

својим печатом (чл. 58. ст. 2). 
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Правилник о коришћењу здравствене заштите изван 

Републике Српске, донио је Управни одбор Фонда 

здравственог осигурања Републике Српске на основу чл. 26. и 

49. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08, 1/09 и 

106/09), члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 106/09) и члана 

17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 6/04, 19/05, 63/08, 

64/09 и 105/09). 

Оспореним одредбама члана 22. став 1. тачке в) и д)  

Правилника о коришћењу здравствене заштите изван 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

68/11, 72/12, 58/17 и 102/17), је прописано да уз захтјев  из 

члана 21. овог правилника осигурано лице прилаже оригиналну 

фактуру из здравствене установе изван Републике Српске у 

којој је препоручено лијечење, уколико се захтјев односи на 

рефундацију трошкова лијечења, односно оригиналан 

предрачун трошкова лијечења са инструкцијом о начину 

плаћања (чл. 22. ст. 1. тач. в); овјерену изјаву у којој се 

осигурано лице обавезује да ће Фонду у року од 15 дана од 

дана завршетка лијечења доставити медицинску документацију 

и оригиналан рачун, те вратити евентуални вишак уплаћених 

средстава, односно да ће, уколико се лијечење не обави из 

непредвиђених  разлога, Фонду вратити укупан износ 

уплаћених средстава (чл. 22. ст. 1. тач. д).           

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорених одредаба Правилника, Суд је имао у виду да је 

Уставом Републике Српске утврђено: да свако има право на 

заштиту здравља, да је зајамчено право на здравствену заштиту 

у складу са законом, да дјеца, труднице и стара лица имају 

право на здравствену заштиту из јавних прихода, а друга лица 

под условом утврђеним законом (члан 37. Устава); да 

Република уређује и обезбјеђује, између осталог, основне 

циљеве и правце социјалног развоја, социјално осигурање и 
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друге облике социјалне заштите, здравство и друге односе од 

интереса за Републику, у складу са Уставом (члан 68. који је 

замијењен Амандманом XXXII тач. 8, 12 и 18); да прописи и 

други општи акти морају бити у складу са законом (члан 108. 

став 2).     

Поред наведеног, Суд је имао у виду да је релевантним 

одредбама Закона о здравственом осигурању („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 

17/08, 1/09, 106/09, 110/16, 94/19 и 44/20) прописано да 

остваривање права из обавезног здравственог осигурања 

обезбјеђује Фонд здравственог осигурања Републике Српске и 

послодавци под условима утврђеним овим законом и актима 

Фонда (члан 3), те да су права из здравственог осигурања 

здравствена заштита, накнада плате за вријеме привремене 

неспособности за рад и друга права утврђена законом и актима 

Фонда (члан 4). Чланом 19. овог закона је прописано шта 

обухвата здравствена заштита, а чланом 20. прописано је да 

обим, садржај и начин остваривања здравствене заштите из 

претходног члана утврђује Фонд уз мишљење министарства 

надлежног за послове здравља. Чланом 41. став 1. наведеног 

закона је прописано да се у поступку остваривања права 

утврђених овим законом примјењују одредбе Закона о општем 

управном поступку, ако овим законом није другачије утврђено, 

док је чланом 49. прописано да Управни одбор Фонда у складу 

са законом и Статутом Фонда, поред осталих послова, доноси 

опште акте Фонда, утврђује критерије за финансирање 

здравственог осигурања и доноси одлуке, рјешења и друга акта 

на основу овлашћења и закона (члан 49. подтачке  2, 8. и 9). 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 106/09 и 44/15) уређено је, поред 

осталог, обезбјеђење здравствене заштите, начела здравствене 

заштите, права и обавезе грађана и пацијената у остваривању 

здравствене заштите, као и друга питања од значаја за 

организацију и спровођење здравствене заштите (члан 1), те у 

члану 8. став 3. прописано да се обим, садржај и начин 
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остваривања здравствене заштите утврђују у складу са законом 

који уређује област здравственог осигурања. 

Одредбама Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18) је прописано да су по овом закону дужни да поступају 

републички органи управе, кад у управним стварима 

непосредно примјењујући прописе, рјешавају о правима, 

обавезама или правним интересима појединца, правног лица 

или друге странке, као и кад обављају друге послове утврђене 

овим законом, као и органи града и општине кад на основу 

закона обављају послове државне управе, као и привредна 

друштва, установе и друге организације, кад у вршењу јавних 

овлашћења, која су им повјерена законом рјешавају, односно 

кад обављају друге послове из става 1. овог члана (члан 1); 

поједина питања поступка због специфичне природе управних 

ствари у одређеним управним областима могу се посебним 

законом уредити другачије него што су уређена овим законом, 

ако је то неопходно (члан 2); у поступку се мора утврдити 

право стање ствари, и у том циљу, морају се потпуно и 

правилно утврдити све чињенице и околности које су од 

важности за доношење законитог и правилног рјешења (члан 

8); чињенице на основу којих се доноси рјешење (одлучне 

чињенице) утврђују се доказима, а као доказно средство 

употријебиће се све што је подесно за утврђивање стања ствари 

и што одговара поједином случају, као што су исправе, 

односно микрофилмска копија исправе или репродукција те 

копије, искази свједока, изјаве странке, налази и мишљење 

вјештака, увиђаји и др. (члан 147). Чланом 154. овог закона је 

прописано: Исправе које служе као доказ подносе странке или 

их прибавља орган. Странка подноси исправу у оригиналу, 

микрофилмској копији исправе или у репродукцији те копије 

или у овјереном препису, а може је поднијети и у обичном 

препису. Кад странка поднесе исправу у овјереном препису 

службено лице може тражити да странка покаже оригиналну 

исправу, а кад поднесе исправу у обичном препису, службено 
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лице ће утврдити да ли је тај препис вјеран оригиналу. 

Микрофилмска копија исправе или репродукција те копије коју 

је издао орган, предузеће, установа или организација у вршењу 

јавних овлашћења има доказну вриједност јавне исправе, из 

члана 152. став 1. овог закона (став 1). Ако је орган који је за то 

био надлежан неке чињенице или околности већ утврдио или 

су оне доказане у јавној исправи (као лична карта, извод из 

матичне књиге и др.), орган који води поступак узеће те 

чињенице и околности као доказане. Кад је у питању стицање 

или губљење права, а постоји вјероватноћа да су се те 

чињенице или околности накнадно измијениле, или их на 

основу посебних прописа треба утврђивати, службено лице ће 

тражити да странка поднесе доказе о тим чињеницама и 

околностима, или ће их орган сам прибавити (став 2).                

На основу наведених уставних и законских одредаба 

Суд је утврдио да је Управни одбор Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске био овлашћен да донесе 

Правилник о садржају, обиму и начину остваривања права на 

здравствену заштиту („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 

17/18, 53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20 и 19/21), којим је, 

с циљем извршавања релевантних законских одредаба 

прописао садржај, обим и начин остваривања права на 

здравствену заштиту, као једног од права из обавезног 

здравственог осигурања, прописаног Законом о здравственом 

осигурању. 

По оцјени Суда, нормирање као у члану 58. став 1. 

тачка б) оспореног правилника у дијелу који гласи 

,,оригиналан“ није у сагласности с Уставом и Законом.  

Полазећи од садржаја цитираних одредаба члана 147. и 154. ст. 

1. Закона о општем управном поступку, које између осталог 

прописују да се чињенице на подлози којих се доноси рјешење 

утврђују доказима, да се као доказно средство може 

употријебити све што је подесно за утврђивање стања ствари, 

па тако и исправе, односно микрофилмска копија исправе или 
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репродукција те копије, као и да странка, поред оригинала, 

исправу може поднијети и у микрофилмској копији исправе 

или у репродукцији те копије, у овјереном препису или 

обичном препису. Имајући у виду да материјални пропис за 

чије извршавање је донесен оспорени правилник, не прописује 

да је осигурано лице код захтјева за рефундацију трошкова 

здравствене заштите и трошкова набавке лијека дужно 

поднијети потребну исправу у оригиналу, Суд је оцијенио да 

нормирање као у члану 58. став 1. тачка б) Правилника у 

дијелу који гласи „оригиналан“, није у сагласности са Уставом 

и Законом. Наиме, како је чланом 41. Закона о здравственом 

осигурању прописано да се у поступку остваривања права 

утврђених овим законом, па према томе и права на здравствену 

заштиту, чији су садржај, обим и начин остваривања уређени 

оспореним правилником, примјењују одредбе Закона о општем 

управном поступку, ако тим законом није другачије одређено, 

а чланом 8. став 3. Закона о здравственој заштити да, се обим, 

садржај и начин остваривања здравствене заштите утврђују у 

складу са законом који уређује област здравственог осигурања, 

те како члан 154. ст. 1. Закона о општем управном поступку не 

прописује да странка исправу која служи као доказ у поступку, 

мора поднијети и у оригиналу, Суд је оцијенио да је доносилац 

оспореног акта нормирајући као у оспореној одредби 

прекорачио границе овлашћења која су му дата Законом. 

Стога, по оцјени Суда оспорено нормирање није у сагласности 

са наведеним одредбама Закона о општем управном поступку, 

Закона о здравственом осигурању и Закона о здравственој 

заштити, па тиме ни са чланом 108. став. 2. Устава Републике 

Српске.   

Такође, иста оцјена Суда постоји и у погледу оспореног  

нормирања из члана 58. став 2. Правилника. С обзиром на то да 

Закон о здравственој заштити и Закон о здравственом 

осигурању, који су легислативни оквир за доношење оспореног 

правилника, не дају доносиоцу Правилника овлашћење да 

нормира као у оспореној одредби, нити Закон о општем 
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управном поступку, прописује подношење исправе на начин 

како је то прописано у оспореном  члану 58. став 2. оспореног 

правилника, Суд је оцијенио да оспорена одредба није у 

сагласности са законом, а тиме ни са чланом 108. став 2. 

Устава Републике Српске. 

У поступку разматрања иницијативе у дијелу који се 

односи на Правилник о коришћењу здравствене заштите изван 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

68/11, 72/12, 58/17 и 102/17), Суд је утврдио да је овај 

правилник  престао да важи на основу члана 24. Правилника о 

поступку одобравања лијечења изван Републике Српске и 

поступку коришћења здравствене заштите за вријеме боравка у 

иностранству („Службени гласник Републике Српске“ број 

72/20), који је на приједлог Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске, донио министар здравља и социјалне 

заштите.  

Имајући у виду да је оспорени Правилник о коришћењу 

здравствене заштите изван Републике Српске, престао да важи 

у току поступка пред Судом, Суд је на основу члана 57. тачка 

а) Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.104/11 и 92/12) обуставио поступак оцјењивања 

овог акта, цијенећи да није потребно донијети одлуку због тога 

што нису отклоњене посљедице неуставности, односно 

незаконитости. 

С обзиром на то да је у току претходног поступка 

правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци 

пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу члана 

40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   
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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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-30/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Неуставност и незаконитост оспорених норми, 

којим су прописани услови за остварење права на 

рефундацију трошкова лијечења, постоји у случају када 

је доносилац наведеног акта прекорачио границе својих 

овлашћења које су му дате законом, чиме је дошло до 

повреде уставног начела законитости. 
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Одлука 

Број У-44/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

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

став 5,  члана 60. став 1. тачке а) и б) и члана 61. став 1. тачка 

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

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

одржаној 26. маја 2021. године,  д о н и о  је 

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 7. став 4. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19 и 77/20) 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом 

о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 118/08). 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости члана 7. ст. 2. и 

3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 26/19 и 77/20).  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Љубинка Смиљанић из Зворника дала је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 4. Уредбе о 

стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19). У 
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иницијативи се наводи да оспорена норма ове уредбе није у 

сагласности са Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске, али се не прецизира која одредба овог 

закона је повријеђена оспореним прописивањем. Давалац 

иницијативе, наиме, сматра да чланови уже породице ратног 

војног инвалида, имају правни интерес да након његове смрти 

наставе са поступком који је он покренуо подношењем захтјева 

Министарству рада и борачко-инвалидске заштите за 

рјешавање стамбеног питања додјелом неповратних новчаних 

средстава. Оспореном одредбом ове уредбе је, како се даље 

наводи, то онемогућено, иако је претходна уредба Владе која је 

уређивала ова питања и која је престала да важи предвиђала 

могућност да чланови уже породице ратног војног инвалида у 

наведеној ситуацији наставе с покретањем поступка. Због тога 

је, по мишљењу даваоца иницијативе, оспореним 

прописивањем нарушено начело равноправности и једнакости 

грађана пред законом из члана 10. Устава Републике Српске.   

Накнадно, Томица Зиројевић из Бањалуке, дао је овом 

суду иницијативу за покретање поступка за оцјењивање 

уставности и законитости члана 7. исте уредбе. Међутим, из 

садржаја иницијативе и навода о повреди Устава и закона 

произлази да су, у суштини, оспорени само ставови 2. и 3. овог 

члана. Давалац иницијативе сматра да су наведене норме 

предметне уредбе у супротности са чл. 13. и 75. Закона о 

правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, те 

тиме и са чланом 108. Устава. Наиме, у иницијативи се износи 

став да, према овим законским одредбама, дјеца, као чланови 

уже породице погинулог борца, нису ограничена годинама 

живота приликом утврђивања услова за стамбено збрињавање. 

Због тога су, по мишљењу даваоца иницијативе, дјеца 

погинулих бораца која су била пунољетна у тренутку погибије 

оца, оспореним прописивањем онемогућена у остваривању 

права на стамбено збрињавање прије свих других категорија 
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које немају статус породице погинулог борца, међу које 

спадају и ратни војни инвалиди. Поред тога, наведене норме 

ове уредбе су, како се истиче, супротне и начелу 

равноправности грађана и једнакости пред законом из члана 

10. Устава.  

У одговору на иницијативу, који је у погледу члана 7. 

став 4. Уредбе доставила Влада Републике Српске, наводи се 

да је иницијатива неоснована, те се предлаже да Суд исту не 

прихвати. Истиче се да према оспореној одредби ове уредбе, 

након смрти подносиоца захтјева поступак могу наставити 

лица која се са њим заједно стамбено збрињавају, а која имају 

статус члана породице погинулог борца, статус војног 

инвалида и статус борца и по основу свог статуса утичу на 

укупан број бодова подносиоца захтјева. Овакво прописивање 

је, како се даље наводи, засновано на одредбама чл. 37, 55. и 

75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске, тако да само лица са статусом борца, ратног војног 

инвалида и члана породице погинулог борца могу наставити 

поступак након смрти подносиоца захтјева. Такође се указује 

на одредбу члана 62. став 1. овог закона, према којој чланови 

породице умрлог ратног војног инвалида имају право на 

породичну инвалиднину и здравствену заштиту, али не и 

предност у стамбеном збрињавању, јер је то лично право 

ратног војног инвалида које је утврђено Законом и разрађено 

оспореном уредбом. Дакле, начин на који је ово питање 

уређено оспореном нормом, по мишљењу доносиоца Уредбе, 

није у супротности са општим начелима на којима се заснива 

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске, тако да оваквим прописивањем није нарушено уставно 

начело законитости. Поред тога, у одговору се износи став да 

оспорена уредба на једнак начин третира сва лица са статусом 

члана породице умрлог ратног војног инвалида, тако да није у 

супротности са чланом 10. Устава, на који се позива давалац 
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иницијативе. Та лица се, како се истиче, не могу доводити у 

једнак положај са лицима истог статуса која су право на 

наставак поступка стамбеног збрињавања након смрти 

подносиоца захтјева остваривала у складу са прописом који 

више није на снази, а који је прописивао другачије услове. 

Слиједом наведеног, Влада предлаже да Суд не прихвати дату 

иницијативу. 

С обзиром на то да је у конкретним уставноправним 

стварима више субјеката посебним иницијативама тражило 

оцјењивање уставности и законитости појединих одредаба 

члана 7. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 26/19), 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-44/20 од 30. септембра 2020. године, 

спојио ове иницијативе ради вођења јединственог поступка, 

припајајући иницијативу број У-48/20 иницијативи која је 

евидентирана под бројем У-44/20. 

Уредбу о стамбеном збрињавању породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 26/19 и 77/20) донијела је Влада Републике 

Српске на основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. 

Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/08). Оспореним одредбама ове 

уредбе прописано је: да дијете погинулог борца које је на дан 

смрти родитеља по основу кога има утврђен статус било 

малољетно може остварити право на стамбено збрињавање 

самостално ако то право није користио нико од чланова уже 

породице погинулог борца (члан 7. став 2), да изузетно од 



281 

 

одредбе става 2. овог члана, право на стамбено збрињавање 

може остварити и дијете погинулог борца које је на дан смрти 

другог родитеља било на редовном школовању, ако то право 

није користио нико од чланова уже породице погинулог борца 

(члан 7. став 3), те да у случају смрти подносиоца захтјева, 

поступак могу наставити лица која су са подносиоцем захтјева 

бодована по овој уредби (члан 7. став 4).  

Приликом разматрања навода иницијативе Суд је, прије 

свега, констатовао да је Одлуком овог суда број У-68/19 од 20. 

маја 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 

51/20) одбијен приједлог за утврђивање неуставности и 

незаконитости члана 7. ст. 2. и 3. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске“ број 26/19), јер је Суд 

оцијенио да су наведене норме ове уредбе у сагласности са 

Уставом и Законом о правима бораца, војних инвалида и 

породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 

134/11, 9/12 и 40/12). 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) одлучио да не прихвати иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости 

ових одредаба, јер је већ рјешавао о истој правној ствари.  

У поступку оцјењивања уставности и законитости 

оспорене норме члана 7. став 4. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске Суд 

је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да 

Република, поред осталог, уређује и обезбјеђује уставност и 

законитост, организацију, надлежности и рад државних органа, 

борачку и инвалидску заштиту, као и друге односе од интереса 

за Републику, у складу са Уставом (тачке 4, 10, 12. и 18. 

Амандмана XXXII, којим је замијењен члан 68. Устава), да се 
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уставно уређење Републике темељи на социјалној правди (члан 

5. алинеја 3); да омладина, жене и инвалиди имају посебну 

заштиту (члан 40. став 3); да републички органи, у оквиру 

Уставом утврђених права и дужности Републике, утврђују 

политику, доносе и извршавају законе, друге прописе и опште 

акте, врше заштиту уставности и законитости (члан 67. став 1), 

да Влада доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање 

закона (члан 90. тачка 4).   

Сагласно наведеним уставним овлашћењима, 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 

лица страдалих у вршењу војне службе или вршењу 

активности у вези са том службом, као и начин обезбјеђивања 

новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање 

права прописаних овим законом. Одредбама овог закона које 

су релевантне у конкретном случају прописано је: да у права 

војних инвалида спада, поред осталог, предност у стамбеном 

збрињавању (члан 39. тачка з), да ратни војни инвалиди имају 

предност у стамбеном збрињавању у односу на борце, у складу 

са уредбом Владе (члан 55), да чланови породице погинулог 

борца имају право на предност у стамбеном збрињавању у 

односу на друга лица која немају тај статус, у складу са 

уредбом Владе (члан 75), да члан породице умрлог војног 

инвалида од прве до четврте категорије има право на 

породичну инвалиднину и здравствену заштиту (члан 62.  став 

1. тач. а) и б)), да се у поступку за остваривања права по овом 

закону примјењују одредбе закона којим се регулише управни 

поступак, ако овим законом није другачије одређено (члан 

107). 

Законом о Влади Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 118/08), прописано је да 

извршну власт у Републици Српској, у складу са Уставом, 
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врши Влада Републике Српске (члан 1. став 1), те да у вршењу 

власти из члана 1. овог закона Влада спроводи политику, 

извршава законе и друге прописе Народне скупштине (члан 2. 

став 1). Овим законом је такође одређено да Влада доноси 

уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и 

друге опште и појединачне акте за извршавање закона (члан 15. 

тачка г), као и да се уредбом ближе уређују односи од значаја 

за извршавање закона, утврђују начела унутрашње 

организације министарстава и других републичких органа 

управе и формирају стручне службе Владе (члан 43. став 2). 

На основу наведених уставних и законских одредаба, 

Влада Републике Српске је, по оцјени Суда, била овлашћена да 

донесе оспорену уредбу, којом је, са циљем извршавања 

релевантних одредаба Закона о правима бораца, војних 

инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, ближе уредила начин, 

услове, критеријуме и поступак за стамбено збрињавање лица 

са статусом члана породице погинулог борца и ратног војног 

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 

Оцјењујући оспорену одредбу члана 7. став 4. ове 

уредбе  Суд је утврдио да је оваквим прописивањем Влада 

прекорачила своја уставна и законска овлашћења, јер је 

уредила материју која је у искључивој ингеренцији 

законодавца. Наиме, овом одредбом прописано је која лица 

могу наставити поступак након смрти подносиоца захтјева за 

стамбено збрињавање. Суд сматра да су питања активне 

легитимације и правног интереса за вођење управног поступка, 

која су предмет оспореног нормирања, без дилеме законска 

материја, те да, стога, одређивање лица која у случају смрти 

подносиоца захтјева имају право да наставе поступак 

стамбеног збрињавања, није у надлежности Владе. Наиме, 

Влада Републике Српске, као извршни орган јавне власти, 

темељем Устава није надлежна да подзаконским актом 

одређује који субјекти могу, након смрти подносиоца захтјева 

за стамбено збрињавање, наставити започети управни 
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поступак. По оцјени Суда, у конкретном случају оспорена 

норма Уредбе је процесноправног карактера, тако да је, према 

овлашћењима из одредбе тачке 10. Амандмана XXXII, којим је 

замијењен члан 68. Устава, искључиво законодавац надлежан 

да уређује све основне сегменте управног поступка, па тако и 

питања која је неосновано нормирала Влада подзаконским 

актом.  У вези с тим, Суд сматра да је потребно указати на 

чињеницу да је одредбом члана 42. став 2. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) уређена процесна ситуација када 

у току управног поступка наступи смрт странке, а лице по 

чијем је захтјеву покренут управни поступак (па тако, у 

конкретном случају, и поступак за стамбено збрињавање), 

према члану 38. овог закона, има статус странке. 

Дакле, како из наведеног произлази, оспорено 

прописивање није у функцији извршавања релевантних 

законских одредаба, већ је доносилац оспорене уредбе 

аутономно уредио питање које представља законску материју, 

односно материју управног поступка, чиме је изашао из оквира 

својих овлашћења. Овакво нормирање је, по оцјени Суда, 

супротно начелу подјеле власти из члана 69. Устава, те 

истовремено и начелу уставности из члана 108. Устава, као и 

одредби члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске.   

С обзиром на овакву оцјену уставности и законитости 

одредбе члана 7. став 4. оспорене уредбе, Суд сматра да је 

беспредметно ову норму разматрати са аспекта гаранција из 

члана 10. Устава, на који се указује у иницијативи. 

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. 
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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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-44/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду да су питања активне 

легитимације и правног интереса за вођење управног 

поступка законска материја, одређивање подзаконским 

актом која лица у случају смрти подносиоца захтјева 

имају право наставити поступак стамбеног збрињавања 

није у надлежности Владе, чиме је дошло до повреде 

уставних начела подјеле власти и законитости.  
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Рјешење 

Број У-45/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

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 26. маја 2021. 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 Амандмана LXVI-XCI на Устав 

Републике Српске, Одлуке о измјенама и допунама Устава 

Републике Српске број: 150/02 и Амандмана LXVI-XCII на 

Устав Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 21/02), Одлуке о амандманима на Устав 

Републике Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/02), Одлуке о измјенама и допунама Устава 

Републике Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 69/02), Одлуке којом се доносе измјене и допуне 

Устава Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник 

Републике Српске“ број 31/03) и Одлуке о измјенама и 

допунама Устава Републике Српске број: 388/05, односно 

Амандмана на Устав Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 115/05). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Стефан Мачкић из Бањалуке дао је Уставном суду 

Републике Српске иницијативу за покретање поступка за 

оцјењивање уставности Амандмана LXVI-XCI на Устав 

Републике Српске, Одлуке о измјенама и допунама Устава 

Републике Српске број: 150/02 и Амандмана LXVI-XCII на 
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Устав Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 21/02), Одлуке о амандманима на Устав Републике 

Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/02), Одлуке о измјенама и допунама Устава Републике 

Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 

69/02), Одлуке којом се доносе измјене и допуне Устава 

Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/03) и Одлуке о измјенама и допунама Устава 

Републике Српске број: 388/05, односно Амандмана на Устав 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

115/05). У иницијативи се наводи да оспорене опште акте није 

предложио овлашћени предлагач, већ их је захтијевао високи 

представник за Босну и Херцеговину, да нацрте и приједлоге 

наведених акта није утврдила, нити усвојила Народна 

скупштина Републике Српске, него их је донио високи 

представник за Босну и Херцеговину. Због наведеног, по 

мишљењу даваоца иницијативе, оспорени акти су у супротности 

са чланом 5. ал. 7, чл. 132. до 137. Устава Републике Српске, 

будући да их нису предложили, усвојили и прогласили 

овлашћени органи из главе XI Устава Републике Српске, већ их 

је захтијевао високи представник за Босну и Херцеговину. 

Давалац иницијативе предлаже да Суд прихвати иницијативу и 

утврди да оспорени општи акти нису уставни амандмани и да 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске.  

Суд констатује да је Амандмане LXVI-XCI на Устав 

Републике Српске, Одлуку о измјенама и допунама Устава 

Републике Српске број: 150/02 и Амандмане LXVI-XCII на 

Устав Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 21/02), Одлуку о амандманима на Устав Републике 

Српске број: 162/02 („Службени гласник Републике Српске“ 

број 31/02), Одлуку о измјенама и допунама Устава Републике 

Српске број: 37/02 („Службени гласник Републике Српске“ број 

69/02), Одлуку којом се доносе измјене и допуне Устава 

Републике Српске број: 131/03 („Службени гласник Републике 

Српске“ број 31/03) и Одлуку о измјенама и допунама Устава 
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Републике Српске број: 388/05, односно Амандмане на Устав 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

115/05), донио високи представник за Босну и Херцеговину.  

Чланом 115. став 1. тачке 1. и 2. Устава Републике 

Српске је утврђено да Уставни суд одлучује о сагласности 

закона, других прописа и општих аката са Уставом и о 

сагласности прописа и општих аката са  законом. Овим 

одредбама Устава, таксативно су утврђене надлежности Суда у 

оцјењивању уставности и законитости општих аката, а међу 

њима нема надлежности Суда да одлучује о сагласности одлука 

високог представника за Босну и Херцеговину са Уставом 

Републике Српске. 

Како је доносилац оспорених аката високи представник 

за Босну и Херцеговину, Суд је одлучио да, због ненадлежности, 

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

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

104/11 и 92/12), дату 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

Број:У-45/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

          Мр Џерард Селман 

Уставни суд није прихватио иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање уставности одлука 

високог представника за Босну и Херцеговину, јер је 

његова апстрактна контрола уставности и 

законитости општих аката ограничена на акте који су 

одређени Уставом. 
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Одлука 

Број У-50/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

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 26. маја 2021. године, д о 

н и о   ј е 

                                                             

О Д Л У К У 

 

Утврђује се да члан 3. став 2. Закона о посебном 

регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела 

сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ("Службени 

гласник Републике Српске" број 31/18) није у сагласности са 

Уставом Републике Српске.  

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности чланова 12. и 13. Закона о посебном регистру 

лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне 

злоупотребе и искориштавања дјеце ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/18). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дориано Араповић из Шамца, заступан по 

пуномоћнику Марку Писаревићу, адвокату из Шамца, дао је 

Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање 

поступка за оцјењивање уставности члана 3. став 2, те чланова 

12. и 13. Закона о посебном регистру лица правоснажно 

осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и 

искориштавања дјеце ("Службени гласник Републике Српске" 

број 31/18) (у даљем тексту: Закон). Давалац иницијативе 

оспорава одредбу члана 3. став 2. Закона са становишта њене 
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сагласности са чланом 108. став 1. и чланом 110. Устава, уз 

указивање на одредбе члана 2. Кривичног законика Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) и 

члана 20. став 1.  Устава. У иницијативи се детаљно износе 

разлози због којих је оспореном одредбом члана 3. став 2. 

наведеног закона прописана ретроактивна примјена Закона у 

цјелини, а не само појединих његових одредаба, те због чега  

обавезе  из оспорених чл. 12. и 13. Закона, које су утврђене 

починиоцима кривичних дјела сексуалне злоупотребе и 

искориштавања дјеце, не могу бити примијењене на лица која 

су наведена кривична дјела извршила прије ступања на снагу 

овог закона. Као разлог оспоравања одредаба чланова 12. и 13. 

Закона наводи се њихова несагласност са чланом 21. Устава, уз 

образложење да прописују ограничење слободе кретања на 

основу апстрактне и претпостављене опасности од понављања 

кривичног дјела од стране лица уписаних у Регистар лица 

правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне 

злоупотребе и искориштавања дјеце (у даљем тексту: Регистар) 

која, по његовом мишљењу, не може бити основ за 

ограничавање слободе кретања као једног од основних 

људских права. Уз то, давалац иницијативе указује и на  

дискриминацију по основу личног својства јер, како наводи, 

само кривична дјела  наведена у члану 3. став 1. овог закона  

подлијежу упису у Регистар иако то нису једина кривична 

дјела која се могу извршити на штету дјеце и малољетника. С 

обзиром на изложено предлаже Суду да утврди да оспорене 

законске одредбе нису у сагласности са Уставом.  

Народна скупштина Републике Српске је дала одговор 

на наводе из  иницијативе, истичући да давалац иницијативе на 

искривљен и произвољан начин тумачи одредбе Устава, као и 

Закона који оспорава. У одговору се, прије свега, указује на 

члан 37.  Конвенције Савјета Европе о заштити дјеце од 

сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе, која је 

усвојена 2007. године, те ратификована од стране Босне и 

Херцеговине 27. септембра 2012. године, према којем ће, у 
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сврху спречавања и кривичног гоњења за кривична дјела 

успостављена у складу са овом конвенцијом, чланица 

предузети потребне законске и друге мјере да прикупља и 

похрањује, у складу са релевантним одредбама о заштити 

личних података и другим одговарајућим правилима и 

гаранцијама које прописује домаћи закон, податке који се 

односе на идентитет и генетски профил (ДНК) лица осуђених 

за кривична дјела успостављења у складу са овом конвенцијом. 

Поред тога, у одговору се указује на  праксу Европског  суда за 

људска права, те став који је заузет у предметима Боуцхацоурт 

против Француске, М.В против Француске и Гардел против 

Француске,  из којег, како се наводи, произлази  да упис у 

судски регистар не представља казну у смислу одредбе члана 

7. Европске конвенције, већ само превентивну мјеру на коју се 

члан 7. не примјењује, те   да нема ни кршења права на 

приватност јер дужина уписа података (максимално 30 година) 

није несразмјерна циљу који се тиме жели постићи, односно 

превенцији почињења сексуалних кривичних дјела, а да увид у 

те податке од суда, полиције и државних органа подлијеже 

довољним рестрикцијама по којима се ти подаци сматрају 

тајним. Оспоравајући наводе из иницијативе који се односе на 

повреду члана 21. Устава, у одговору се указује на став 2. овог 

члана којим је прописано да се законом могу увести 

ограничења кретања само ако је то неопходно ради вођења 

кривичног поступка или ради заштите безбједности и здравља 

људи, те наглашава да је циљ доношења овог закона да се  

заштити безбједност најосјетљивије категорије лица – дјеце, а 

тај циљ је увијек претежнији од заштите права осуђеног на 

слободно кретање, настањивање и боравак, као и слободно 

напуштање територије. У одговору су оспорени и остали 

наводи даваоца иницијативе, те је наглашено да могуће 

другачије уређење предметне материје није уставноправно 

релевантно, као и да незадовољство одређеним законским 

рјешењем може бит предмет само законодавне процедуре, а не 

предмет оцјене уставности.  
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Оспореним одредбама Закона о посебном регистру 

лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне 

злоупотребе и искориштавања дјеце ("Службени гласник 

Републике Српске" број 31/18) прописано је: да се у Регистар 

уписују и лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела 

против полног интегритета извршена на штету дјеце и 

малољетних лица, према законима који су престали да важе 

(члан 3. став 2), да је лице које је правоснажно осуђено за 

кривично дјело из члана 3. овог закона обавезно да обавијести 

надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих 

послова по мјесту становања о сваком путовању ван мјеста 

становања, одредишту и дужини трајања путовања најкасније 

24 часа прије путовања, те да у року од три дана пријави сваку 

промјену личних података, о чему се обавјештава 

организациона јединица Министарства унутрашњих послова 

надлежна за вођење Регистра (члан 12) и да се, с циљем 

заштите безбједности дјеце од сексуалне злоупотребе, 

злостављања и искориштавања, починиоцима кривичних дјела 

из члана 3. овог закона, утврђује с обавеза да се уздржавају од 

посјећивања мјеста на којима се окупљају дјеца и објеката у 

којима се окупљају дјеца, као што су школске зграде, школска 

дворишта, вртићи, игралишта, играонице, дјечје манифестације 

и слично (члан 13).  

Оцјењујући основаност навода из иницијативе, Суд је 

имао у виду да је одредбама Устава на које указује давалац 

иницијативе, али и одредбама које су, по оцјени Суда, од 

значаја за оцјену уставности оспорених одредаба Закона 

утврђено: да су грађани Републике равноправни у слободама, 

правима и дужностима, једнаки су пред законом  и уживају 

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

припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 

образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 

друштвени положај или друго лично својство (члан 10), да се 

грађани могу слободно кретати, настањивати и боравити на 

територији Републике, слободно напуштати територију и на њу 
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се слободно враћати, те да се законом могу увести ограничења 

само ако је то неопходно ради вођења кривичног поступка или 

ради заштите безбједности и здравља људи (члан 21. ст. 1. и 2), 

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, организацију, надлежност 

и рад државних органа, бригу о дјеци и омладини те друге 

односе од интереса за Републику, у складу са Уставом (тач. 5, 

10. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике, којим је 

замијењен члан 68. Устава), да закони, статути, други прописи 

и општи акти морају бити у сагласности са Уставом (члан 108. 

став 1), те да 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 дејство 

(члан 110. ст. 1. и 2).  

Поред наведених одредаба Устава, Суд је имао у виду 

да је Законом о посебном регистру лица правоснажно осуђених 

за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања 

дјеце  ("Службени гласник Републике Српске" број 31/18) 

прописано да се овим законом оснива посебни Регистар лица 

правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и 

искориштавања дјеце (у даљем тексту: Регистар), одређују 

лични подаци који се уписују и начин њиховог чувања и 

давања на кориштење, степен њихове повјерљивости, као и 

посебне мјере које се спроводе према лицима правоснажно 

осуђеним за кривична дјела сексуалне злоупотребе и 

искориштавања дјеце (члан 1), да је сврха доношења Закона 

обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, 

злостављања и искориштавања, те спречавање лица 
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правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше 

исто или слично кривично дјело (члан 2), да се у Регистар 

уписују лица правоснажно осуђена за кривична дјела 

прописана Кривичним закоником Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 64/17) и 

таксативно наведена у тач. 1. до 10. (члан 3. став 1), да 

Регистар води надлежна организациона јединица 

Министарства унутрашњих послова и да се Регистар води по 

прописима којима се уређује вођење казнене евиденције у 

Републици Српској (члан 5. ст. 1. и 2), те да се упис података у 

Регистар врши на основу података из правоснажно изречених 

пресуда за кривична дјела из члана 3. овог закона (члан 5. ст. 1. 

и 2), да обавезе из чл. 11, 12. и 13. овог закона престају након 

протека 20 година од дана издржане казне, уколико лице у том 

периоду не изврши неко од кривичних дјела из члана 3. овог 

закона (члан 14. став 3).  

Прије свега, Суд је оцијенио да оспорени члан 3. став 2. 

наведеног закона  није у сагласности са Уставом. Приликом 

овакве оцјене Суд је имао у виду да је чланом 110. ст. 1. и 2. 

Устава утврђено да закони, други прописи и општи акти не 

могу имати повратно дејство, те да се само законом може 

одредити да поједине његове одредбе, ако то захтијева општи 

интерес утврђен у поступку доношења закона, имају повратно 

дејство.  Такође, Суд је имао у виду да Устав не дефинише 

општи интерес, нити ближе одређује овај појам, већ препушта 

законодавцу да у сваком конкретном случају, у поступку 

доношења закона, одреди општи интерес и утврди разлоге због 

којих се појединим одредбама даје повратно дејство, као и да 

појам ретроактивности подразумијева примјену нове норме на 

већ настале односе, дакле односе који су створени и окончани 

прије ступања на снагу закона. Нема сумње да ретроактивност 

закона постоји у случају када се нови закон примјењује и на 

вријеме прије његовог ступања на снагу. 
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Имајући у виду наведено, као и да се оспореном 

законском одредбом одређује примјена овог закона и на 

случајеве који су окончани прије његовог ступања на снагу, 

односно да се прописује упис у Регистар и лица која су 

правоснажно осуђена за кривична дјела  сексуалне злоупотребе 

и искориштавања дјеце и прије оснивања Регистра, Народна 

скупштина је, по оцјени Суда, приликом доношења оспорене 

одредбе члана  3. став 2. наведеног закона била обавезна да се 

изјасни о постојању општег интереса утврђеном у поступку 

доношења закона који захтијева да његове одредбе имају 

повратно дејство. С обзиром на то да се у конкретном случају 

Народна скупштина није изјаснила о постојању општег 

интереса, нити се ова околност може утврдити из образложења 

оспореног закона, Суд је утврдио да одредба члана 3. став 2. 

Закона није у сагласности са чланом 110. став 2. Устава, а 

самим тим и са чланом 108. став 1. Устава.  

Оцјењујући оспорене одредбе чл. 12. и 13. Закона Суд 

је утврдио да се овим законом, у оквиру Уставом утврђеног 

овлашћења, поред оснивања посебног регистра лица 

правоснажно осуђених за кривична дјела злоупотребе и 

искориштавања дјеце одређују и посебне мјере које се 

спроводе према лицима правоснажно осуђеним за кривична 

дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце. По оцјени 

Суда, законодавац је био овлашћен да, као посебне мјере, 

оспореним законским одредбама одреди обавезу лицима 

правоснажно осуђеним за кривична дјела злоупотребе и 

искориштавања дјеце да надлежну организациону јединицу 

Министарства унутрашњих послова обавијесте о сваком 

путовању, одредишту и трајању истог, те да пријаве сваку 

промјену личних података, као и да се уздржавају од 

посјећивања мјеста на којима се окупљају дјеца. Које посебне 

мјере ће законодавац, у сврху обезбјеђивања заштите дјеце од 

сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања, те 

спречавања лица правоснажно осуђених за та кривична дјела 

да поново изврше исто или слично кривично дјело, прописати  
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учиниоцима кривичних дјела из члана 3. став 1. овог закона 

послије издржане казне затвора, по оцјени Суда, питање је 

цјелисходности, односно процјене законодавца и о томе, према 

члану 115. Устава, није надлежан да одлучује Уставни суд. 

Исто тако, и одређивање која кривична дјела се уносе у 

Регистар је, у домену процјене цјелисходности законских 

рјешења, која су у искључивој надлежности законодавног 

органа.  

По оцјени Суда, нису основани наводи даваоца 

иницијативе да је оспореним чл. 12. и 13. наведеног закона 

повријеђена Уставом зајемчена слобода кретања из члана 21. 

Устава, с обзиром на то да је овим уставним одредбама 

овлашћен законодавац да својим прописом ограничи слободу 

кретања у ситуацији када оцијени да је то неопходно ради 

вођења кривичног поступка или ради заштите безбједности и 

здравља људи, што је и учињено оспореним прописивањем 

како би се, прије свега,  осигурала заштита дјеце као 

најосјетљивије категорије лица  од сексуалне злоупотребе, 

злостављања и искориштавања, али и спријечила лица 

правоснажно осуђена за та кривична дјела да поново изврше 

исто или слично кривично дјело.  

Поред наведеног, по оцјени Суда, нису основани ни 

наводи даваоца иницијативе да се оспореним прописивањем из 

чл. 12. и 13. наведеног закона повређује уставни принцип 

једнакости  грађана из члана 10. Устава, јер се овим одредбама 

прописане посебне мјере - обавезе једнако односе на учиниоце 

кривичних дјела која су таксативно наведена у члану 3. став 1. 

овог закона, као и стога што се тим одредбама не ствара 

неједнакост наведених лица с обзиром на њихова лична 

својства, при чему начело једнакости не гарантује једнакост у 

апсолутном смислу, већ гарантује једнакост грађана који се 

налазе у идентичним правним ситуацијама.  

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 
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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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-50/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

С обзиром на то да се Народна скупштина није 

изјаснила о постојању општег интереса, нити се ова 

околност може утврдити из образложења закона, 

оспорена одредба која има повратно дејство није у 

сагласности са уставном нормом којом је то изричито 

забрањено и начелом уставности аката. 

Које ће посебне мјере законодавац прописати 

учиниоцима кривичних дјела послије издржане казне 

затвора питање је цјелисходности, односно дискреционе 

процјене законодавца и о томе Уставни суд није 

надлежан да одлучује. 
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Одлука 

Број У-51/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 57. тачка д), члана 60. став 1. 

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

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 

104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. маја 2021. године, д о 

н и о  ј е 

 

О Д Л У К У 

 

Одбија се приједлог за утврђивање незаконитости 

Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине 

Нови Град" број 12/18) у односу на члан 13. став 11. Закона о 

пореском систему Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске“ број 62/17). 

Обуставља се поступак за оцјењивање законитости 

Одлуке о комуналној накнади („Службени гласник Општине 

Нови Град" број 12/18) у односу на чланове 5. и 10. Закона о 

пореском систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 62/17). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

"Хидро-Монт" д.о.о Нови Град и "Зоинг" д.о.о Нови 

Град поднијели су Уставном суду Републике Српске одвојене 

приједлоге за оцјењивање, у суштини, законитости Одлуке о 

комуналној накнади ("Службени гласник Општине Нови Град" 

број 12/18), а  др Душан Гашић из Новог Града иницијативу за 

покретање поступка за оцјењивање законитости исте одлуке. 

Из наведених приједлога и иницијативе, који су идентичног 

садржаја, произлази да је оспорена одлука донесена на 

незаконит начин, јер приликом њеног доношења није 
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прибављена сагласност Владе Републике Српске, како је то 

предвиђено Законом о пореском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 62/17) и 

Правилником о методама и начину вршења анализа 

оправданости пореских и непореских давања („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/18). Образлажући 

наведено, предлагачи и давалац иницијативе цитирају одредбе 

члана 5, 10. и 13. став 11. Закона о пореском систему 

Републике Српске, те члана 3. став 2. наведеног правилника и 

закључују да је оспореном одлуком Општина Нови Град увела 

ново непореско давање, мимо процедуре која је прописана 

наведеним законским и подзаконским прописима. Предлажу да 

Суд након проведеног поступка утврди да оспорена одлука 

није у сагласности са Уставом и Законом о пореском систему 

Републике Српске. 

Рјешењима Суда од 15. јула 2020. године и 16. 

септембра 2020. године одлучено је да се предмети У-46/20 и 

У-60/20 припоје предмету У-51/20, тако да се по свима њима 

води јединствен поступак под бројем У-51/20.  

Скупштина Општине Нови Град у свом одговору 

наводи да је основ за доношење оспорене  Одлуке о 

комуналној накнади члан 22. Закона о комуналним 

дјелатностима  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 

124/11 и 100/17) којим је, како се наводи, прописана обавеза 

скупштине јединице локалне самоуправе да својом одлуком 

прописује обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Уз то, у 

одговору се наводи  да  овим законом  нису прописана 

ограничења у погледу комуналних накнада, осим обавезе да се 

одлуком којом се уводи обавеза плаћања комуналне накнаде 

одреде 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. У 

одговору се такође наглашава да постоји одређена колизија 
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између Закона о комуналним дјелатностима  и Закона о 

пореском систему Републике Српске, али да Скупштина 

Општине Нови Град није погријешила када је поступила по 

Закону о комуналним дјелатностима  јер се, како је наведено,  

одредбама општих закона  не могу дерогирати одредбе 

посебних закона какав је, у конкретном случају, Закон о 

комуналним дјелатностима. Из наведених разлога предлажу да 

се приједлог одбије.  

Одлука о комуналној накнади ("Службени гласник 

Општине Нови Град" број 12/18) донесена је на основу члана 

22. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

број 97/16) и члана 52. Статута Општине Нови Град 

("Службени гласник Општине Нови Град" број 2/17). Овом 

одлуком утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за 

коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне 

потрошње, прописују основи и мјерила на основу којих се 

одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава 

остварених по основу комуналне накнаде на подручју општине 

Нови Град.  

Оцјењујући основаност навода предлагача из којих 

произлази да оспорена одлука није у сагласности са одредбама 

чланова 5. и 10. Закона о пореском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 62/17), Суд је 

узео у обзир да је Одлуком овог суда број У-55/20 од 28. 

октобра 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ 

број 110/20) утврђено да чланови 5. и 10. Закона о пореском 

систему Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске“ број 62/17) нису у сагласности са Уставом Републике 

Српске. Наиме, Суд је овом одлуком утврдио да је нормирањем 

из наведених законских одредаба нарушен принцип правне 

сигурности, као сегмент начела владавине права из члана 5. 

алинеја 4. Устава, као и члан 108. став 1. Устава, према којем 
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закони, други прописи и општи акти морају бити у сагласности 

са Уставом.  

Имајући у виду  да је овом одлуком Суда утврђена 

неуставност одредаба чланова 5. и 10. Закона о пореском 

систему, у односу на које предлагач тражи оцјену законитости 

оспорене Одлуке, по оцјени Суда, даном објављивања Одлуке 

Суда број У-55/20 од 28. октобра 2020. године, престале су да 

постоје процесне претпоставке за вођење поступка и 

одлучивање, с обзиром на то да су престале да важе ове 

законске одредбе као правни основ оцјене законитости 

оспорене одлуке.  

 Када су у питању наводи предлагача да оспорена 

одлука није у сагласности са  одредбом члана 13. став 11. 

Закона о пореском систему Републике Српске, према којој  сва 

пореска и непореска давања која нису унесена у Регистар не 

стварају обавезу плаћања, а предлагач прописа у којем су 

садржана таква давања дужан је да покрене процедуру њиховог 

брисања из тог прописа по хитном поступку, Суд је, прије 

свега, имао у виду да је Законом о комуналним дјелатностима 

дато овлашћење скупштини јединице локалне самоуправе да 

пропише обавезу плаћања комуналне накнаде за коришћење 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, као и да су 

овим законом одређене границе овлашћења скупштине 

јединице локалне самоуправе при увођењу и одређивању 

висине комуналне накнаде (чл. 22. до 24). Имајући у виду да су 

комуналне накнаде, као приходи јединица локалне самоуправе, 

уређене Законом о комуналним дјелатностима као посебним, 

материјалноправним законом, те да, стога, одлука, јединице 

локалне самоуп раве о увођењу комуналне накнаде представља 

само реализацију законског овлашћења из Закона о 

комуналним дјелатностима, Суд је оцијенио да нису основани 

наводи из приједлога да је оспорена Одлука о комуналној 

накнади у несагласности са чланом 13. став 11. Закона о 

пореском систему Републике Српске, те је одбио приједлог за 
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утврђивање незаконитости оспорене одлуке, одлучујући као у 

тачки 1. изреке.  

Оцјена сагласности оспорене Одлуке о комуналној 

накнади са чланом 3. став 2. Правилника о методама и начину 

вршења анализа оправданости пореских и непореских давања 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/18), није у 

надлежности Суда, у смислу члана 115. Устава, према коме 

овај суд не одлучује о међусобној сагласности прописа исте 

правне снаге.  

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове 

одлуке. 

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 

Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

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

Снежана Савић. 

 

Број:У-51/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Имајући у виду да су комуналне накнаде, као 

приходи јединица локалне самоуправе, уређене законом, 

те да одлука јединице локалне самоуправе о увођењу 

комуналне накнаде представља само реализацију 

законског овлашћења, нису основани наводи из 

приједлога да је оспорена одлука у несагласности са 

законом.  

Уставни суд, ради ненадлежности да о томе 

одлучује, неће прихватити иницијативу којом се тражи 

оцјена усаглашености норми и аката једнаке правне 

снаге. 



303 

 

Рјешење 

Број У-54/20 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. 

став 1. тач. г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

сједници одржаној 26. маја 2021. године,  д о н и о  ј е  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

На прихвата се иницијатива за покретање поступка 

за оцјењивање уставности и законитости члана 5. ст. 1, 2. 

и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању 

комуналног отпада („Службени гласник Града Бијељина“ 

број 5/13). 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рајко Николић из Бијељине дао је Уставном суду 

Републике Српске (у даљем тексту: Суд), иницијативу којом, у 

суштини, тражи оцјену уставности и законитости члана 5. ст. 1, 

2. и 3. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању 

комуналног отпада („Службени гласник Града Бијељина“ број 

5/13), сматрајући да исти није у сагласности са Уставом 

Републике Српске, Уставом Босне и Херцеговине и законом.  

 С обзиром на то да иницијатива није садржавала све 

неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној 

ствари, Суд је од њеног даваоца, у смислу чл. 33. и 39. Закона о 

Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), затражио да назначи 

одредбе Устава за које сматра да су повријеђене оспореним 

одредбама Одлуке, као и да прецизира у односу на који закон и 
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које његове одредбе тражи оцјену њихове законитости, 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.  

 Како давалац иницијативе, у остављеном року, није 

поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке 

који онемогућавају поступање Суда, Суд је, на основу члана 

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

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

одлучио да не прихвати дату иницијативу.  

 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић.   

 

 

Број:У-54/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Уколико давалац иницијативе за покретање 

поступка за оцјењивање уставности и законитости 

општег акта у остављеном року не исправи недостатке 

које иницијатива садржи, Уставни суд неће 

прихватити такву иницијативу. 
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Рјешење 

Број У-18/21 од 26. маја 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 51/21 

 

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 26. маја  д о н и о  ј е  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Одбацује се приједлог Окружног суда у Бијељини за 

рјешавање сукоба надлежности између Основног суда у 

Бијељини, Одјељење Лопаре, и Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске.  

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Окружни суд у Бијељини поднио је Уставном суду 

Републике Српске приједлог за рјешавање сукоба надлежности, 

у којем се наводи да је Основни суд у Бијељини, Одјељење 

Лопаре, у парничним предметима број: 80 2 П 001006 18 П и 

број: 80 2 000813 18 П, одлучујући по тужбама тужиоца 

Миленка Тојића из Липовца – општина Лопаре, против туженог 

Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, ради поништења 

одлука, донио рјешења којим се огласио стварно ненадлежним, 

укинуо проведене радње и тужбе одбацио, а Окружни суд у 

Бијељини рјешавајући о жалбама тужиоца против првостепених 

рјешења, у оба предмета, донио одлуке којима је жалбе одбио и 

првостепена рјешења потврдио. Даље се наводи да је Миленко 

Тојић, органу управе изјавио жалбу против оспорених одлука 

Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, те је Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, 

одлучујући о жалби, закључком број:12.02.1-059-1937/19 од 31. 
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јула 2019. године, одбацило жалбу Миленка Тојића изјављену на 

одлуке Управног одбора Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре 

број:14-1/18 од 20. априла 2018. године и број:139/18 од 29. 

октобра 2018. године, због ненадлежности. Против наведеног 

закључка Министарства, Миленко Тојић је пред Окружним 

судом у Бијељини покренуо управни спор који је у току. 

Налазећи да одлуке дисциплинских органа Ловачког удружења 

„Мајевица“ Лопаре немају карактер управних аката, те да стога, 

не постоји законски основ да се о законитости наведених одлука 

рјешава у управном спору, предлагач предлаже да овај суд 

ријеши настали сукоб надлежности.  

С обзиром на то да поднесени приједлог није садржавао 

све неопходне податке за даље поступање Суда у овој правној 

ствари, дописом од 31. марта 2021. године, од предлагача је 

тражено да приједлог у остављеном року допуни, тако што ће 

навести у ком конкретном поступку је дошло до сукоба 

надлежности, назив органа који прихватају или одбијају 

надлежност у том поступку, с тим у вези и акте које су 

донијели, разлоге на основу којих то чине, као и чињенично 

стање у предмету из којег произилази да постоји сукоб 

надлежности.  

Поступајући по налогу Суда, предлагач је дана 9. 

априла 2021. године, доставио допуну приједлога у којој се 

наводи:  да је сукоб надлежности настао у управном спору који 

се води пред Окружним судом у Бијељини у предмету број: 12 

О У 008334 21 У, по тужби тужиоца Миленка Тојића, ради 

поништења закључка туженог Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.02.1-

059-1937/19. од 31. јула 2019. године; да су органи који 

одбијају надлежност Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске које је закључком број: 

12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. године, одбацило жалбу 

Миленка Тојића изјављену на одлуке Ловачког удружења 

„Мајевица“ Лопаре - Управни одбор број 14-1/18 од 20. априла 

2018. године и број: 139/18 од 29. октобра 2018. године, због 
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ненадлежности, и Основни суд у Бијељини, Одјељење у 

Лопарама, који је у предметима број: 80 2 П 001006 18 П и 

број: 80 2 000813 18 П правоснажно одбио надлежност у 

парничном поступку ради поништења одлука туженог 

Ловачког удружења „Лопаре“ број: 14-1/18 од 20. априла 2018. 

године и 139/18. од 29. октобра 2018. године. Везано за 

чињенично стање у предмету, наводи се да је Дисциплински 

суд Ловачког удружења донио рјешења којим је Миленка 

Тојића огласио одговорним за дисциплинске преступе и 

изрекао дисциплинске мјере, да је на наведена рјешења 

Миленко Тојић изјавио жалбе Управном одбору Ловачког 

удружења „Мајевица“ Лопаре, а исте су одбијене одлукама 

број: 14-1/18 од 20. априла 2018. године и број: 139/18 од 29. 

октобра 2018. године, те да су пред Основним судом у 

Бијељини, Одјељење Лопаре, вођени поменути парнични 

поступци ради поништења одлука ловачког удружења, а потом 

и управни поступак, који је окончан наведеним закључком 

Министарства, против којег је покренут управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини, који је у току. Предлагач сматра 

да оспорене одлуке Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, 

немају карактер управних аката, јер нису донесене у вршењу 

јавних овлашћења, те Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде у складу са тада, а и сада важећим Законом о 

републичкој управи и Законом о удружењима и фондацијама, 

нема овлашћења за вршење управног надзора над наведеним 

удружењем, у смислу контроле законитости појединачних 

аката о чланству, односно искључењу из чланства. Како се 

Основни суд у Бијељини, Одјељење у Лопарама огласио 

стварно ненадлежним и одбацио тужбе, чије одлуке су 

правоснажне, а такође и орган управе одбио надлежност у 

управном поступку, ради поништења одлука Ловачког 

удружења „Мајевица“ Лопаре, чија одлука је коначна у 

управном поступку, предлаже да Уставни суд Републике 

Српске у складу са одредбама члана 44. став 1. Закона о 

Уставном суду Републике Српске („Службени гласник 
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Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), ријеши настали сукоб 

надлежности. Уз допуну приједлога је достављена и наведена 

документација.      

Узимајући у обзир садржину приједлога и допуне 

приједлога, те приложену документацију,  Суд је утврдио да је 

Основни суд у Бијељини, Одјељење Лопаре, у правној ствари 

тужиоца Миленка Тојића из Липовца - општина Лопаре, против 

туженог Ловачког удружења „Мајевица“ Лопаре, ради 

поништења одлука, донио рјешење број: 80 2 П 001006 18 П од 

22. фебруара 2019. године, којим се огласио стварно 

ненадлежним, укинуо проведене радње и тужбу одбацио, а 

Окружни суд у Бијељини, одлучујући по жалби тужиоца против 

наведеног рјешења, рјешењем број: 80 2 П 001006 19 Гж од 12. 

јула 2019. године, одбио жалбу и потврдио рјешење 

првостепеног суда. Такође, Основни суд у Бијељини, Одјељење 

Лопаре, је у парничном поступку који је вођен између истих 

парничних странака, ради поништења одлука, донио рјешење 

број: 80 2 000813 18 П од 20. фебруара 2019. године, којим се 

огласио стварно ненадлежним за поступање, укинуо проведене 

радње и тужбу одбацио, а наведено рјешење је потврђено 

рјешењем Окружног суда у Бијељини број: 80 2 П 000813 19 Гж 

од 27. марта 2019. године; да је Министарство, пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске, рјешавајући по 

жалби Миленка Тојића на одлуке Ловачког удружења 

„Мајевица“ Лопаре - Управни одбор број: 14-1/18 од 20. априла 

2018. године и број: 139/18 од 29. октобра 2018. године, 

донијело закључак број: 12.02.1-059-1937/19 од 31. јула 2019. 

године, којим је одбацило жалбу, због ненадлежности; да је 

Миленко Тојић против закључка Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.02.1-059-

1937/19 од 31. јула 2019. године, покренуо управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини, који се води под бројем 12 0 У 

008334 21 У и  у  којем није ријешено по тужби. 

Имајући у виду да је чланом 115. тач. 3. и 4. Устава 

Републике Српске прописано да Уставни суд рјешава сукоб 
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надлежности између органа законодавне, извршне и судске 

власти, те органа Републике, града и општине, а чланом 44. став 

1. и 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени 

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

када настане сукоб надлежности између државних органа, 

приједлог за рјешавање сукоба надлежности подноси један или 

оба органа у сукобу, као и лице које због прихватања, односно 

одбијања надлежности није могло да оствари своја права, Суд је 

оцијенио да предлагач, Окружни суд у Бијељини, није орган у 

сукобу, те да сходно томе, нису испуњене процесне 

претпоставке из Устава и Закона да рјешава по поднесеном 

приједлогу. 

С обзиром на наведено, Суд је на основу члана 37. став 

1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске 

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

одлучио да приједлог одбаци. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог 

рјешења. 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: 

предсједник Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, 

Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, 

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

Снежана Савић.   

 

Број:У-18/20                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

26. мај 2021. године                                        УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                              Мр Џерард Селман 

 

 

Уставни суд ће одбацити приједлог за рјешавање 

сукоба надлежности у случају када предлагач није орган 

у сукобу, јер нису испуњене процесне претпоставке да 

рјешава по поднесеном приједлогу. 
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Рјешење 

Број У-29/20 од 23. јуна 2021. године 

„Службени гласник Републике Српске“ број 61/21 

 

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 3, 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. јуна 2021. године,  д о н и о   ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање 

уставности Уредбе са законском снагом о забрани 

изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 

("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе 

са законском снагом о роковима и поступању у судским 

поступцима за вријеме ванредног стања за територију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама 

за ублажавање економских посљедица насталих усљед 

болести COVID 19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени 

гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском 

снагом о роковима и поступању у управним поступцима и 

другим поступцима уређеним посебним материјалним 

прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 

35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама 

Закона о основном васпитању и образовању ("Службени 

гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском 

снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 

35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања 

накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник 

Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о 

Фонду солидарности за обнову Републике Српске 
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("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе 

са  законском снагом о престанку важења Уредбе са 

законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за 

вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике 

Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама 

Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике 

Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама 

и допунама Закона о заштити становништва од заразних 

болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), 

Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној 

заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), 

Уредбе са законском снагом о прихватању задужења 

Републике Српске према Свјетској банци - Међународној 

банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта 

COVID 19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике 

Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама 

и допунама Закона о посебном поступку експропријације 

ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску 

и изградње дионицe aуто-пута „9. jануар“ Бања Лука - Добој 

("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе 

са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода 

дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени 

гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском 

снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике 

Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), 

Уредбе са законском снагом о допунама Закона о 

здравственом осигурању ("Службени гласник Републике 

Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о 

Компензационом фонду Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 46/20) и Уредбе са законском 

снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом 

о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица 

насталих усљед болести COVID-19  изазване вирусом Sars-

coV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46/20).   
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Александар Јокић, Арсеније Балтић и Ђорђе Кнежевић 

из Бање Луке дали су Уставном суду Републике Српске 

иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности 

Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и 

нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник 

Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о 

роковима и поступању у судским поступцима за вријеме 

ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском 

снагом о пореским мјерама за ублажавање економских 

посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване 

вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" 

број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и 

поступању у управним поступцима и другим поступцима 

уређеним посебним материјалним прописима ("Службени 

гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском 

снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и 

образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 

35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама 

Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени 

гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском 

снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на 

срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), 

Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  

број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења 

Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и 

нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник 

Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о 

допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник 

Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о 

измјенама и допунама Закона о заштити становништва од 

заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 
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42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о 

социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 

42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења 

Републике Српске према Свјетској банци - Међународној 

банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта 

COVID 19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике 

Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Закона о посебном поступку експропријације ради 

изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и 

изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој 

("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са 

законском снагом о допунама Закона о посебном поступку 

експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице 

Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник 

Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о 

допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са 

законском снагом о допунама Закона о здравственом 

осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), 

Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 46/20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и 

допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за 

ублажавање економских посљедица насталих усљед болести 

COVID-19  изазване вирусом Sars-coV-2 ("Службени гласник 

Републике Српске" број 46/20). Даваоци иницијативе 

оспоравају наведене уредбе са становишта њихове сагласности 

са одредбом члана 81. став 1. Устава Републике Српске, која је 

измијењена Амандманом CIX на Устав Републике Српске, уз 

указивање да су наведеном уставном одредбом прописани 

услови који морају бити испуњени кумулативно да би 

предсједник Републике Српске могао донијети уредбе са 

законском снагом, тј. да су институције Босне и Херцеговине 

прогласиле ратно или ванредно стање и да се Народна 

скупштина Републике Српске не може састати. С тим у вези, у 
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иницијативи се указује да институције Босне и Херцеговине 

нису прогласиле ванредно стање, а нити су постојале 

објективне околности које би, уз примјену одговарајућих 

епидемиолошких мјера, онемогућавале састајање Народне 

скупштине, а да ванредно стање које је прогласила Народна 

скупштина Републике Српске не може бити основ за доношење 

наведених уредби са законском снагом. При томе, даваоци 

иницијативе сматрају  да било каква ограничења кретања и 

рада које је донијела Влада Републике Српске и Републички 

штаб за ванредне ситуације, ради умањења и ублажавања 

посљедица пандемије, не могу да утичу на обавезе Народне 

скупштине и одговорност коју имају народни посланици, 

односно да било какво одбијање Народне скупштине да, уз  

примјену одговарајућих епидемиолошких мјера, ради не даје 

основ за преношење законодавне надлежности на предсједника 

Републике. С обзиром на изложено, даваоци иницијативе 

предлажу да Суд утврди да оспорене уредбе са законском 

снагом нису у сагласности са Уставом.  

У одговору на иницијативу, који је доставила 

предсједница Републике Српске, оспорени су наводи даваоца 

иницијативе као неосновани те је, прије свега, указано на члан 

68. став 3. Устава којим је утврђено да Република Српска 

уређује и обезбјеђује, између осталог, мјере из своје 

надлежности за случај ратног стања и ванредног стања које 

прогласе институције БиХ, као и мјере за случај ванредног 

стања које прогласе институције Републике Српске, али и на то 

да  је члан 81. став 1. Устава резултат амандманског дјеловања 

високог представника за Босну и Херцеговину на Устав 

Републике Српске и да се, с обзиром на то да је ријеч о 

дјеловању на енглеском језику,  може закључити да је ријеч о 

лингвистичкој непрецизности, те да се кованица "BiH 

institutions" у овом контексту користи као генерички термин за 

институције у Босни и Херцеговини које су Уставом и законом 

овлашћене да донесу одлуку о проглашењу, у конкретном 

случају, ванредног стања. Имајући у виду наведено, у одговору 
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се тврди да се одредбе члана 81. став 1. не могу посматрати 

одвојено од члана 68. став 3. Устава, као и да је позивање на 

одредбе члана 81. став 1. Устава при доношењу уредби са 

законском снагом  резултат искључиво чињенице да се ова 

врста правног акта помиње само у наведеном члану, али да то 

свакако не одузима право Републике Српске и њених 

институција из члана 68. став 3. Устава да, одговарајућим 

мјерама, уређује питања из своје надлежности и у условима 

ванредног стања које прогласе институције Републике Српске 

те да, у том контексту, уредбе са законском снагом 

представљају једну од мјера којима институције Републике 

Српске дјелују у условима ванредног стања. Поред тога, у 

одговору се истиче да су све оспорене уредбе са законском 

снагом донесене на приједлог Владе Републике Српске, а 

након прибављеног мишљења предсједника Народне 

скупштине, који је у вријеме доношења оспорених аката 

обављао и функцију предсједника Одбора Народне скупштине 

Републике Српске за уставна питања. У одговору је, такође, 

наведено да су приликом израде и утврђивања приједлога 

уредби са законском снагом у оквиру Владе Републике Српске  

учествовала сва надлежна тијела и службе, у складу са својом 

улогом и овлашћењима, укључујући и Републички 

секретаријат за законодавство Републике Српске - у контексту 

усклађености предметних аката са правним системом и 

правним поретком Републике Српске, те Министарство за 

европске интеграције и међународну сарадњу Републике 

Српске - у контексту давања мишљења о усклађености 

предметних аката са релевантном легислативом Европске уније 

и правним инструментима Савјета Европе. Уз то, како се 

наводи у одговору, предсједник Републике Српске је, након 

запримања приједлога уредби са законском снагом, 

организовао консултативне састанке на којима су учествовали 

предсједник Народне скупштине, предсједник Владе, ресорни 

надлежни министри и руководиоци релевантних органа управе 

и управних организација, као и представници релевантних 
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тијела у оквиру Народне скупштине Републике Српске, на 

којима је додатно, прије доношења уредби са законском 

снагом, разматрана потреба хитности  доношења, али и  

материјална рјешења која су њима предвиђена. Надаље,  све 

уредбе са законском снагом су, према наводима из одговора,  

достављене Народној скупштини на потврђивање, те су исте и 

потврђене  на сједници Народне скупштине од 21. маја 2020. 

године. У вези са наводима даваоца иницијативе који се односе 

на питање могућности или немогућности Народне скупштине 

да се састане у периоду трајања ванредног стања проглашеног 

за територију Републике Српске, у одговору се износи 

мишљење да то представља фактичко, а не правно питање, које 

по својој природи може бити предмет процјене и одлуке 

искључиво руководства Народне скупштине у датим 

околностима, те да Уставни суд не може да процјењује 

организационе могућности и капацитете Народне скупштине у 

овом контексту. Поред тога, оспорени су и остали наводи из 

иницијативе, те је предложено да Суд иницијативу не 

прихвати.  

Оспорене уредбе са законском снагом, које су  наведене 

у изреци овог рјешења, донијела је предсједница Републике 

Српске, с позивом на Амандман CIX и Амандман XXXV тачка 

2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 

16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 

115/05,117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републике Српске, 

и након прибављеног мишљења предсједника Народне 

скупштине Републике Српске.  

Приликом разматрања основаности навода давалаца 

иницијативе Суд је имао у виду да је Уставом Републике 

Српске утврђено: да Република уређује и обезбјеђује, између 

осталог, мјере за случај ванредног стања које прогласе 

институције Босне и Херцеговине, као и мјере за случај 

ванредног стања које прогласе институције Републике Српске 

(Амандман CVI, којим је замијењена тачка 3. члана 68. Устава), 
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да Народна скупштина, у складу с Уставом и законом, 

проглашава ванредно стање за Републику или дио Републике у 

случају угрожавања безбједности, усљед елементарних 

непогода (поплаве, земљотреса и пожара), природних 

катастрофа, епидемија, повреда људских права и слобода и 

нормалног функционисања уставних органа Републике 

(Амандман CVII, којим је замијењен став 3. члана 70. Устава), 

да предсједник Републике за вријеме ратног стања и ванредног 

стања, које прогласе институције Босне и Херцеговине, ако 

Народна скупштина не може да се састане, на приједлог Владе 

или по сопственој иницијативи и након што саслуша мишљење 

предсједника Народне скупштине, доноси уредбе са законском 

снагом о питањима из надлежности Народне скупштине и 

разрјешава функционере, које бира, односно именује и 

разрјешава Народна скупштина, те да ове уредбе, односно 

одлуке о именовању и разрјешењу предсједник Републике 

подноси на потврду Народној скупштини чим она буде у 

могућности да се састане, као и да се актима Народне 

скупштине, односно актима предсједника Републике ако 

Народна скупштина не може да се састане, за вријеме ратног 

стања које прогласе институције Босне и Херцеговине и 

ванредног стања могу, изузетно, док то стање траје, обуставити 

поједине одредбе Устава које се односе на доношење закона, 

других прописа и општих аката и предузимања мјера 

републичких органа и на поједине људске слободе и права, 

осим слобода и права из чл. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24. 

и 25. Устава, мијењати организација и овлашћења извршних, 

управних и правосудних органа и њихов персонални састав, 

као и територијална организација у Републици (члан 81). 

Полазећи од наведених одредаба Устава Суд је, прије 

свега, утврдио да је Народна скупштина Републике Српске, на 

основу Амандмана CVII на члан 70. став 3. Устава Републике 

Српске, члана 182. и члана 186. став 1. Пословника Народне 

скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" бр. 31/11, 37/11 и 34/17), донијела Одлуку о 
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проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске" број 31/20), којом се 

проглашава ванредно стање за територију Републике Српске 

због епидемиолошке ситуације у Републици Српској усљед 

корона вируса 2019-nCov (тачка I). 

Такође, Суд је утврдио да је Уставни суд Републике 

Српске донио Рјешење број: У-24/20 од 28. априла 2021. 

године ("Службени гласник Републике Српске" број 45/21) 

којим није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности и 

законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања за 

територију Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске" број 31/20), јер је оцијенио да је Народна скупштина 

Републике Српске, сагласно одредбама Амандмана CVI, којим 

је замијењена тачка 3. члана 68. Устава и Амандмана CVII, 

којим је замијењен став 3. члана 70. Устава, била овлашћена да 

на приједлог Владе Републике Српске донесе одлуку којом је, 

због настале епидемиолошке ситуације усљед појаве корона 

вируса 2019-nCov, прогласила ванредно стање на територији 

Републике Српске. Наиме, по оцјени Суда, доношење Одлуке о 

проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске 

условљено је, између осталог, и чињеницом да су новонастале 

околности, због постојећег здравственог ризика, онемогућиле 

сазивање и одржавање сједница Народне скупштине Републике 

Српске, као и да је законодавац, који је уједно и уставотворац 

сходно својој процјени ситуације донио наведену одлуку 

руководећи се, при томе, превасходно општим интересом 

цјелокупне друштвене заједнице и потребом предузимања 

неопходних мјера са циљем заштите овог интереса, који је у 

овом случају садржан у заштити јавног здравља.  

Имајући у виду наведено, дакле, да је Народна 

скупштина сагласно одредбама Амандмана CVI, којим је 

замијењена тачка 3. члана 68. Устава, и Амандмана CVII, којим 

је замијењен став 3. члана 70. Устава прогласила ванредно 

стање, тиме је, по оцјени Суда, омогућена примјена одредаба 

члана 81. Устава,  при чему се одредбе ст. 1. и 3. овог члана 
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Устава морају посматрати јединствено, тј. тумачити циљним и 

систематским тумачењем јер, као такве, у случају ванредног 

стања које прогласе Народна скупштина Републике Српске или 

институције Босне и Херцеговине обезбјеђују прерасподјелу 

надлежности у оквиру система подјеле власти, односно дају 

право предсједнику Републике да врши одређене надлежности 

које припадају Народној скупштини тако што доноси уредбе са 

законском снагом којим привремено уређује одређене 

друштвене односе. Наиме, према овој уставној одредби, да би 

предсједник Републике могао да врши ове надлежности 

Народне скупштине мора да кумулативно буде испуњено 

неколико услова: да је проглашено ванредно стање, да Народна 

скупштина није у могућности да се састане и да прије 

доношења ових уредби саслуша мишљење предсједника 

Народне скупштине. С обзиром на изложено Суд је оцијенио 

да је, у околностима које су настале усљед појаве корона 

вируса 2019-nCOV, сазивање и одржавање сједница Народне 

скупштине било онемогућено, при чему је на снази било и 

ванредно стање на цјелокупној територији Републике Српске, а 

прибављено је и мишљење предсједника Народне скупштине, 

дакле да су кумулативно били испуњени сви наведени услови. 

С тим у вези Суд је имао у виду и да је Народна скупштина 

Републике Српске, на основу члана 70.  став 1. тачка 2. и члана 

81. став 2. Устава Републике Српске и члана 186. став 1. 

Пословника Народне скупштине ("Службени гласник 

Републике Српске" бр. 31/11 и 34/17), донијела одлуке о 

потврђивању наведених уредби са законском снагом. Због 

свега наведеног, по оцјени Суда, оспорене уредбе са законском 

снагом у сагласности су с чланом 81. Устава, који је означен 

као њихов правни основ.  

Када су у питању наводи давалаца иницијативе из којих 

произлази да је  Народна скупштина могла да се за вријеме 

ванредног стања, уз примјену одговарајућих епидемиолошких 

мјера, састаје и одржава сједнице, Суд је имао у виду да је, у 

раније вођеном поступку, оцијенио да је Одлука о проглашењу 
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ванредног стања за територију Републике Српске у сагласности 

са Уставом, тако да исти, по оцјени Суда, нису од утицаја на 

другачије рјешавање ове уставноправне ствари.  

Имајући у виду да је Уредба са законском снагом о 

забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 

престала да важи ступањем на снагу Уредбе са  законском 

снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о 

забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног 

стања, а да су Уредба са законском снагом о роковима и 

поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања 

за територију Републике Српске, Уредба са законском снагом о 

роковима и поступању у управним поступцима и другим 

поступцима уређеним посебним материјалним прописима, те 

Уредба са законском снагом о ослобађању од плаћања накнада 

за приређивање игара на срећу престале да важе ступањем на 

снагу Одлуке о укидању ванредног стања за територију 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 

број 48/20) Суд је  уставност ових аката оцијенио у вријеме 

њиховог важења, сагласно овлашћењу Суда из одредбе члана 

3. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени 

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

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 

стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају 

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

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

одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.   
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На основу изложеног 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, Златко Куленовић, проф. др Душко 

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

проф. др Снежана Савић. 

 

 

Број:У-29/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

23. јун 2021. године                                         УСТАВНОГ СУДА 

             

                                                               Мр Џерард Селман 

 

 

С обзиром на то да је, у околностима које су 

настале усљед појаве корона вируса, сазивање и 

одржавање сједница Народне скупштине било 

онемогућено, при чему је на снази било и ванредно стање 

на цјелокупној територији Републике Српске, а 

прибављено је и мишљење предсједника Народне 

скупштине, дакле да су кумулативно били испуњени сви 

наведени услови, оспорене уредбе са законском снагом су 

у сагласности одредбама Устава.  
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