
240
На основу члана 21. и члана 43. став 2. Закона о Влади 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, 
одржаној 20.02.2014. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ УГОСТИТЕЉСКОГ 

СЕРВИСА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Члан 1.
У Уредби о оснивању Угоститељског сервиса за по-

требе републичких органа (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 32/06, 57/06, 110/06, 120/06 и 15/13) у члану 8. 
у ставу 2. додају се нове т. 1. и 2, које гласе:

“1. Хотел ‘Крајина’ у Бањој Луци, земљиште означено 
на к.ч. 1665/4, површине 465 m², уписана у Пл. 994, к.о. 
Бања Лука VI (нови премјер), што одговара к.ч. 822/7, к.о. 
Бања Лука, зк. ул. бр. 2643 (стари премјер) са објектом 
укупне грађевинске бруто површине 2439,50 m²,

2. пословни простор у Бањој Луци у Улици Николе Па-
шића број 42, површине 144,80 m², к.ч. 3516/17, Пл. 2880, 
к.о. Бања Лука VII (нови премјер), што одговара к.ч. 71/55, 
к.о. Бања Лука, зк. ул. бр. 11976 (стари премјер).”.

Досадашње т. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају т. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-291/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 40. став 2. Закона о заштити природе 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и 
59/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржаној 
20.02.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ 
ПАРКОМ “СУТЈЕСКА”, ЗА ПЕРИОД 2014 - 2029. ГОДИНА

I
Усваја се План управљања Националним парком “Су-

тјеска”, за период 2014 - 2029. година.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-294/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 40. став 2. Закона о заштити природе 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и 
59/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржаној 
20.02.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ 
ПАРКОМ “КОЗАРА”, ЗА ПЕРИОД 2014 - 2029. ГОДИНА

I
Усваја се План управљања Националним парком “Коза-

ра”, за период од 2014 - 2029. година.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-296/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 40. став 2. Закона о заштити природе 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и 
59/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржаној 
20.02.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СТРОГИМ 
ПРИРОДНИМ РЕЗЕРВАТОМ “ПРАШУМА ЛОМ”, 

ЗА ПЕРИОД 2014 - 2029. ГОДИНЕ

I
Усваја се План управљања Строгим природним резер-

ватом “Прашума Лом”, за период 2014 - 2029. године.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Језик 

српског народа

ЈУ Службени гласник Републике Српске, 
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org
 sgrs.oglasi@slglasnik.org
 sgrs.fi nansije@slglasnik.org
 sgrs.online@slglasnik.org

Понедјељак, 3. март 2014. године
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www.slglasnik.org

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука 
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НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34

Sberbank a.д. Бања Лука
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UniCredit Bank а.д. Бања Лука 
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Комерцијална банка a.д. Бања Лука
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Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-295/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 40. став 2. Закона о заштити природе 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/02, 34/08 и 
59/08), Влада Републике Српске, на 49. сједници, одржаној 
20.02.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА СТРОГИМ 
ПРИРОДНИМ РЕЗЕРВАТОМ “ПРАШУМА ЈАЊ”, 

ЗА ПЕРИОД 2014 - 2029. ГОДИНА

I
Усваја се План управљања Строгим природним резер-

ватом “Прашума Јањ”, за период 2014 - 2029. година.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-297/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

245
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Репу-
блике Српске за 2014. годину (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 107/13), Влада Републике Српске, на 49. 
сједници, одржаној 20.02.2014. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА 

СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност на План утрошка средстава буџет-

ском кориснику Предсједник Републике Српске (организа-
циони код 01010001), за период 1. јануар - 31. март 2014. го-
дине, у укупном износу од 16.612,16 КМ, и то са позиције:
- 415200 - текући грантови непрофитним 
 организацијама ............................................16.612,16 КМ.

II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 

финансија Републике Српске и Служба Предсједника Ре-
публике.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-292/14 Предсједница
20. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 29. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОСНОВИМА 

СТАНДАРДА И НОРМАТИВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ 
ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Члан 1.
У Правилнику о основима стандарда и норматива 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/11, 83/11 и 
76/12) у члану 11. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Дјелатност породичне медицине обезбјеђује један 
радни тим на:

а) 2.000 осигураних лица у развијеним јединицама ло-
калне самоуправе,

б) 1.800 осигураних лица у средње развијеним једини-
цама локалне самоуправе,

в) 1.600 осигураних лица у неразвијеним јединицама 
локалне самоуправе и

г) 1.400 осигураних лица у изразито неразвијеним једи-
ницама локалне самоуправе.”.

Члан 2.
У члану 15. у ставу 2. ријечи: “осигураних лица” за-

мјењују се ријечју: “становника”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 2. ријечи: “осигураних лица” за-

мјењују се ријечју: “становника”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/03-020-2/14
13. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.
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На основу члана 88. став 2. Закона превозу опасних ма-

терија (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 
117/11), члана 5. став 1. Закона о жељезницама Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/01, 
110/03, 59/08 и 24/12) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
саобраћаја и веза, уз сагласност министра унутрашњих по-
слова и министра здравља и социјалне заштите,  д о н о с и

1 7 1  УПУТСТВО
ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ЖЕЉЕЗНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим упутством уређују се превоз и манипулација 

опасних материја у жељезничком саобраћају, мјере пре-
венције и заштите људи и животне средине, евиденција и 
пријављивање неправилности у превозу опасних материја, 
као и контрола примјене регулативе при овим превожењи-
ма.

2. Амбалажа у којој се превози опасна материја мора 
бити израђена и затворена на начин да при нормалним 
условима превоза не може доћи до истицања садржаја из 
амбалаже спремне за отпремање, нарочито усљед промјене 
температуре, промјене влажности или притиска.

3. Дијелови амбалаже који долазе у непосредан додир 
са опасним материјама не смију бити оштећени хемијским 
или другим утицајима опасних материја у погледу њихове 
употребљивости, морају имати одговарајућу унутрашњу 
облогу или обраду и не смију садржати никакве саставне 
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дијелове који са садржајем опасно реагују, образују опасне 
материје или могу знатно да ослабе ове дијелове.

4. Поједине пошиљке опасних материја пакују се у 
тзв. “унутрашњу” амбалажу, која мора бити упакована у 
спољну амбалажу тако да у нормалним условима превоза 
не може да се разбије, пробуши, нити да садржај продре у 
спољну амбалажу.

5. Ломљива унутрашња амбалажа или амбалажа која 
може лако да се пробуши (стакло, порцулан, пластичне ма-
терије и сл.) мора бити обложена одговарајућом заштитном 
материјом за попуњавање и смјештена у спољашњу амба-
лажу.

6. За превоз опасних материја, условљено врстом опа-
сне материје, односно класом РИД-а датом у Прилогу 1. 
овог упутства, користи се сљедећа амбалажа:

- бурад - цилиндрична амбалажа од метала, картона, 
пластичне материје, шперплоче или друге погодне мате-
рије, са равним или испупченим дном,

- дрвена бурад - од природног дрвета,
- кутија - од метала, пластичне материје, дрвета, шпер-

плоче или другог одговарајућег материјала правоугаоног 
или вишеугаоног попречног пресјека са једним или више 
отвора,

- сандуци - правоугаона или вишеугаона амбалажа са 
пуним зидовима без отвора, од метала, дрвета, шперплоче, 
дрвених влакана, картона и слично,

- вреће - савитљива амбалажа од папира, пластичне фо-
лије, текстила и других тканих материјала,

- комбинована амбалажа - састављена од унутрашњег 
суда од стакла, порцулана или камена и од спољашње ам-
балаже (метал, дрво, картон, пластична материја и слично) 
који једном спојени представљају нераздвојну цјелину,

- заједничка амбалажа - састављена од једне или више 
унутрашњих амбалажа смјештених у једну спољашњу ам-
балажу и

- метална лака амбалажа (од бијелог калајног лима) - са 
округлим, елипсастим, четвороугаоним или вишеугаоним 
попречним пресјеком, пљоснато или избочено дно са јед-
ним или више отвора (нису бурад и канте).

7. Транспортна амбалажа која се употребљава за превоз 
опасних материја мора бити израђена у складу са прописа-
ним стандардима за одговарајућу класу опасних материја.

8. Опасне материје, паковане у одговарајућу амбалажу 
или без амбалаже, превозе се у контејнерима, затвореним 
вагонима, вагонима цистернама и контејнер-цистернама.

9. Возна средства у којима се превозе опасне материје и 
њихово обиљежавање дати су у Прилогу 3. овог упутства.

10. У превозу појединих врста опасних материја у сред-
ствима из тачке 9. овог упутства постоје извјесне специфи-
чности, као што су сљедеће:

- течни гас, у цистерни, повећањем температуре се 
шири, чиме се повећава притисак на зидове цистерне, тако 
да се може товарити до највеће дозвољене масе пуњења, 
која зависи од коефицијента ширења течног гаса, а највећа 
дозвољена маса пуњења је израчуната и назначена на по-
себној таблици (на челу котла цистерне),

- превозна средства којима се превозе запаљиве мате-
рије морају да одговарају техничким условима прописаним 
за одређену врсту запаљивих течности и

- радиоактивне материје за које је дозвољен превоз 
жељезницом могу да се пакују и превозе само у амбалажи 
намијењеној за одређену врсту радиоактивних материја, 
зависно од величине и јачине извора, агрегатног стања и 
других својстава радиоактивне материје.

11. Судови за превоз опасних материја смију да се пуне 
само оном опасном материјом за чији су превоз одабрани и 
које са материјама од којих су израђени судови, са заптива-
чима, са дијеловима опреме, као и са заптивним облогама 
са којима долазе у додир не реагују опасно и не производе 
опасне материје.

12. Дијелови опреме која се користи код превоза опа-
сних материја морају бити постављени и осигурани на 
начин да се за вријеме превоза и руковања не оштете или 
откину, као и да гарантују исту сигурност као и судови за 
превоз опасних материја и бити прилагођени роби која се 
превози.

1. Наручивање кола за превоз опасних материја и 
провјера њихове исправности

13. Код наручивања кола за превоз опасних материја 
морају се поштовати одредбе Тарифе за превоз ствари на 
пругама “Жељезница Републике Српске” а. д. Добој (у 
даљем тексту: ЖРС). Пошиљалац мора у рубрику 4 колске 
наруџбенице Кол-23 уписати врсту опасне материје онако 
како је она наведена у Правилнику о међународном превозу 
опасних материја жељезницом (у даљем тексту: Правилник 
РИД).

14. Опасне материје је дозвољено товарити искључиво 
у исправна кола.

15. Прије почетка утовара денчаних пошиљака опасних 
материја у затворена кола морају се затворити и пломби-
рати сви отвори за вентилацију, као и врата кола на која се 
неће вршити утовар.

16. Прије утовара опасних материја у кола цистерне, 
ЖРС је дужна да упозори комитента (пошиљаоца) да про-
вјери исправност централног и испусног вентила цистерне. 
Провјера исправности централног вентила врши се тако 
што се прије пуњења цистерне централни вентил затвара, 
а испусни вентили отворе, те након тога почиње пуњење. 
Ако течност (гас) не истиче (цури) кроз испусне вентиле, 
вентили се затварају и наставља се са пуњењем цистерне.

17. Експлозивне материје и предмети пуњени експлози-
вом класе 1. који су у складу са РИД-ом превозе се у колима 
са котрљајућим лежајима на осовинама, са лимом против 
варничења, који не смије да буде директно причвршћен за 
под кола, еластичним одбојницима и тегљеницима.

2. Пријем на превоз, уврштење у воз и превоз кола 
са опасним материјама

18. Прије утовара, пошиљалац мора предати ЖРС пра-
вилно испуњен товарни лист. Назив опасне материје у то-
варном листу мора одговарати једном од назива у Правил-
нику РИД. Подаци који морају бити наведени у товарном 
листу (рубрика 40 товарног листа К-501 и рубрика 21 ЦИМ 
товарног листа) су:

- број УН,
- званични назив (именовање) опасне материје, а по 

потреби допуњено техничким, хемијским или биолошким 
називом (именовањем),

- класа опасне материје, а за класу 1 и разред, уписана 
(словима) група компатибилности,

- по потреби, одговарајућа група амбалаже за односну 
опасну материју,

- велика слова “РИД” и
- према обиљежавању прописаном РИД-ом број ознаке 

опасности се ставља испред броја УН, као што је приказано 
у сљедећем примјеру:

“666, УН 1098 АЛИЛ АЛКОХОЛ, 6.1(3), I”,
“1 П-Kesselwagen, 336 УН 1230 Methanol, 3, II РИД” - 

товарена цистерна писано на њемачком језику.
19. У товарном листу К-501 рубрика 40 и ЦИМ-товар-

ном листу рубрика 23 мора се прецртати знаком “X” (икс).
20. Преглед обавезних изјава у товарном листу код пре-

воза опасних материја мора бити у складу са Правилником 
РИД, дио 5.

21. Амбалажа (која подразумијева велике судове за ра-
сути терет), празна кола цистерне и контејнере, ако нису 
очишћени, морају бити затворени и заптивени као да су 
пуни, односно означени истим листицама опасности као 
да су пуни. Неочишћену празну амбалажу, означену листи-
цама према узорку 6.1. или 6.2. (Прилог 2. овог упутства) 
треба да се смјести у кола или складиштити у магацине 
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одвојено од намирница, осталих предмета за исхрану и од 
сточне хране.

22. Назнака у товарном листу мора да буде стављена. 
(Текст назнаке може, на примјер, да гласи: “ПРАЗНА АМ-
БАЛАЖА, 3, РИД”).

У одговарајућу рубрику товарног листа (40 или 23) упи-
сује се знак “X”.

Код неочишћених празних кола - цистерни или празних 
контејнер-цистерни ова назнака се допуњује тим податком, 
односно ријечима: “задњи терет”, као и називом и бројем 
посљедњег товара, на примјер:

“ПРАЗНА КОЛА - ЦИСТЕРНА, ЗАДЊИ ТЕРЕТ:
663, УН 1098 АЛИЛ АЛКОХОЛ, 6.1 (3), И”.
23. За превоз опасних материја пошиљалац мора при-

ложити уз товарни лист и Упутство о посебним мјерама 
безбједности које се предузимају при превозу опасних ма-
терија као што је прописано у члану 35. Закона о превозу 
опасних материја.

24. При превозу експлозивних, радиоактивних и ток-
сичних материја пошиљалац мора, поред Упутства о по-
себним мјерама безбједности, приложити уз товарни лист 
и одобрење за превоз, које издаје надлежни орган државне 
управе у складу са Законом о превозу опасних материја 
(Прилог 3. Упутства 162). То одобрење није потребно за 
војне пошиљке, које од пријема на превоз до издавања мо-
рају бити под војним надзором.

25. При увршћивању кола товарених опасним материја-
ма у воз, морају се поштовати одредбе члана 19. Саобраћај-
ног правилника:

- свака кола или велики контејнер означени РИД листи-
цама опасности класе 1 до 1.6 (опасност од експлозије) мо-
рају имати сигурносни размак од одбојника кола, односно 
зидова великог контејнера од минимално 18 метара или се 
одвајају са најмање једним четвороосовинским или више-
осовинским или са двоје двоосовинских штитних кола од 
кола означених РИД-листицама класе 2.1, 3, 4.1 (опасност 
од пожара), 4.2 (самозапаљиво), 4.3 (опасност од појаве 
запаљивог гаса при додиру са водом) или 5 (материје које 
изазивају паљење или органски пероксиди),

- кола са РИД-листицама класе 1 до 1.6 увршћују се 
испред кола означених

РИД-листицама класе 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3 или 5 и
- као штитна кола уврштавају се празна или товарена 

кола која не носе ни једну
РИД-листицу класа наведених у т. 2.1) и 2.2) овог члана, 

као ни класе 6.1 (отровне материје), 6.1А (материје штетне 
по здравље), 7A, 7B, 7C и 7D (радиоактивне материје), 8 
(нагризајуће материје) и 9 (разне опасне материје).

26. У једном возу превози се највише десет кола са лис-
тицом бр. 1 до 1.6 у једној групи. Ако се у воз уврштава 
више таквих група, између њих се уврштава четворо штит-
них кола.

27. Кола товарена експлозивним материјалима са РИД-
листицама бр. 1 до 1.6 одвајају се од сваке радне локомоти-
ве најмање једним штитним колима.

28. Жељезничким возилима која су товарена опасним 
материјама смије се маневрисати само ако су претходно 
предузете одговарајуће мјере безбједности.

29. ЖРС примјењује јединствене мјере за маневрисање 
према одредбама Упутства 42.

30. Кола товарена опасним материјама, која се услов-
но примају на превоз, превозе се теретним возовима према 
одредбама саобраћајно-транспортног упутства (СТУ) уз 
ред вожње.

31. Пошиљке експлозива, отровне и радиоактивне ма-
терије (колске и денчане) превозе се првенствено брзим 
теретним возовима са возопратним особљем, а ако то није 
могуће, теретним возовима са возопратним особљем.

32. Опасне материје није дозвољено превозити жеље-
зничким возилима у којима се налазе путници.

33. Локомотива воза којим се превозе опасне материје 
мора бити опремљена противпожарним апаратом.

3. Манипулационо мјесто на коме се врши утовар, 
истовар и претовар опасних материја

34. У станицама у којима се врши утовар, истовар и 
претовар опасних материја Министарство саобраћаја и 
веза, уз сагласност Министарства унутрашњих послова и 
Министарства здравља и социјалне заштите, одредиће по-
себно мјесто на коме ће се вршити утовар, истовар и прето-
вар опасних материја, а станица га прописује у пословном 
реду станице.

35. Мјесто на коме се утоварају, истоварају или прето-
варају експлозивне материје, гасови или запаљиве опасне 
материје мора да буде снабдјевено апаратима или другим 
уређајима за гашење пожара. На мјесту на коме се утова-
рају, истоварају или претоварају експлозивне материје или 
запаљиве опасне материје није дозвољено:

- држање материја и уређаја који могу да изазову пожар 
или омогуће његово ширење,

- држање отвореног пламена или рад са отвореним пла-
меном (заваривање и сл.),

- пушење и употреба средстава за паљење (шибице, 
упаљачи),

- употреба уређаја или средстава који имају ватрено ло-
жиште,

- рад са алатом или уређајем који варничи,
- постављање надземних електричних водова, без об-

зира на напон и
- рад мотора возила, изузев када служи за погон пумпи 

и компресора смјештених на ауто-цистерни и када је сна-
бдјевен хватачем варница на издувној цијеви мотора.

36. Током утовара, истовара и претовара опасних мате-
рија предузимају се сљедеће активности:

- искључити напон у електричном надземном воду, ако 
се налази изнад манипулационог мјеста и

- искључити рад мотора на друмском возилу које се на-
лази на манипулативном мјесту, а за случај проласка дизел-
локомотиве сусједним колосијеком потребно је затворити 
регулатор.

37. Превозно средство којим се превозе запаљиве теч-
ности или запаљиви гасови у течном стању, прије утовара 
или истовара, мора бити посебно уземљено у случају да 
није обезбијеђено директно уземљење.

38. Утовар и истовар опасних материја обавља се, по 
правилу, дању, а ако се врши ноћу освјетљење на мјесту 
утовара и истовара мора бити електрично са најмањом ја-
чином расвјете од 500 lx (лукса), а електрични уређаји из-
рађени на начин да не могу изазвати пожар или експлозију.

39. Сва службена мјеста на превозном путу морају бити 
обавијештена о саобраћају воза који у свом саставу има 
колску пошиљку једне од класа опасних материја.

II - ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ 
РАДНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА
40. Сви радници тарифно-комерцијалних и колских 

прегледних служби упознати су са чињеницом да се на 
превоз смију примати само предмети и материје које су у 
складу са РИД-ом, под одређеним условима за сваку кла-
су појединачно према Прилогу 1. овог упутства. Радници 
ЖРС који непосредно учествују у саобраћају морају бити 
упознати са одредбама Правилника РИД, у смислу препо-
знавања опасне материје на основу ознака на колима и су-
довима којима се те материје превозе.

41. Превозна документа која прате пошиљку опасне ма-
терије морају се за вријеме превоза налазити код овлашће-
ног жељезничког радника у возу.

1. Дужност магационера
42. Прије доставе кола на утовар, магационер је дужан 

да писмено захтијева од прегледача кола да обави поједи-
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начни преглед кола. Захтјев и потврда о исправности кола 
испостављају се копирањем у два примјерка на обрасцу Ра-
според маневра (С-22).

43. Ако се прегледана кола упућују на утовар у неку дру-
гу станицу у којој нема прегледача кола, прегледач кола овје-
рену потврду о исправности кола прилаже уз товарни лист.

44. Магационер је дужан да утврди сљедеће:
44.1. прије утовара експлозива у затворена кола:
- да ли су кола добро очишћена од запаљивих отпадака,
- да ли су за утовар дата кола са чврстим и сигурним 

подом, без пукотина, чија се врата и прозори (отвори за 
провјетравање) добро затварају и

- да у унутрашњости кола не штрче предмети који нису 
саставни дио кола;

44.2. прије утовара опасних материја у цистерне, про-
вјерава исправност централног и испусног вентила и ако је 
и један од вентила неисправан, цистерна се не смије дати 
на утовар.

45. Магационер мора да води рачуна да пошиљалац 
утовара опасну материју на начин предвиђен у Прилогу II 
РИВ-а (Прописи за товарење) да не би била доведена у пи-
тање безбједност саобраћаја. Код товарења кола опасним 
материјама (РИД) морају се поштовати одредбе за превоз 
које су наведене за одређену опасну материју у Правилнику 
РИД.

46. При пријему пошиљке опасних материја на превоз 
магационер који врши пријем дужан је да утврди сљедеће:

- да ли је превоз односне опасне материје у складу са 
РИД-ом дозвољен и под којим условима,

- да ли је пошиљка, по спољном изгледу, пакована тако 
да не угрожава живот и здравље људи, животну средину и 
евентуално друге пошиљке ако се са њима заједно превози,

- да ли је врста опасне материје тачно уписана у товар-
ни лист,

- да ли је пошиљалац обиљежио пошиљку одређеном 
листицом опасности у складу са Правилником РИД, дио 5,

- да ли је пошиљалац приложио одобрење за превоз 
опасне материје и исправу о превозу опасне материје,

- да ли је пошиљалац у товарном листу (рубрика “назна-
чење врсте ствари”) попунио податке о ознаци класе, броју 
набрајања, по потреби слово и скраћеницу: “РИД”, као и да 
ли је у рубрици 23 ЦИМ-товарног листа уписан знак “X”,

- да ли је уз товарни лист приложено упутство поши-
љаоца о поступку за случај ванредних догађаја и одобрење 
за превоз издато од стране надлежног органа за оне опасне 
материје за које је то одобрење обавезно и

- да ли је пошиљалац у товарни лист уписао клаузулу 
у складу са Правилником РИД, дио 5, на примјер: “ПРА-
ЗНА АМБАЛАЖА”, “ПРАЗАН СУД”, “ПРЕВОЗ ПРЕМА 
ОДЈЕЉКУ...”, “ПРЕВОЗ ПРЕМА ПОДОДЈЕЉКУ...”, “ВОЈ-
НА ПОШИЉКА” и слично.

47. Провјеру исправности пошиљке опасне материје и 
докумената која ту пошиљку прате магационер потврђује 
потписом у товарном листу.

48. У случају интервенције у станици, при превозу опа-
сне материје, магационер је дужан да поступа по Упутству 
о посебним мјерама безбједности у случају оштећења и ха-
варије (за дотичну опасну материју) и Превентивним мје-
рама заштите и интервенције при превозу опасних материја 
за станицу у којој врши дужност, које су прописане овим 
упутством, у складу са одредбама Правилника РИД.

2. Дужности прегледача кола
49. Прегледачи кола у станицама, за случај прегледа 

кола у која се товари опасна материја, поред осталог, мо-
рају контролисати знак периодичне оправке, да ли је рок 
периодичне оправке протекао и да ли кола имају недостат-
ке због којих би била угрожена безбједност саобраћаја во-
зова, лица и животна средина. Такође, врше и надзор над 
правилним саставом возова и уредном отпремом у смислу 
саобраћајно-техничких и транспортних прописа.

50. Оштећена кола, кола неспособна за вожњу, кола која се 
не смију товарити, као и кола са неупотребљивом кочницом 
морају се са обје стране снабдјети прописаним листицама.

3. Дужности пописног возовође
51. Пописни возовођа, посебно у случају превоза опа-

сних материја, контролише у станици да ли су кола про-
писно товарена, да ли су сви затвори на колима прописно 
постављени и пломбирани, да ли су кола прописно озна-
чена, као и све остале контроле предвиђене одредбама Са-
обраћајног правилника - 2 и Саобраћајног упутства - 40.

4. Дужности отправника возова
52. Отправник возова у станици дужан је да у случају 

превоза опасних материја руковаоцу маневре посебно ука-
же на ова кола и упозори на досљедно поштовање прописа-
них мјера безбједности при маневрисању, као и да обавије-
сти особље станице које непосредно учествује у манипула-
цији и превозу.

53. У случају ванредног догађаја у станици код прево-
за опасних материја, отправник возова мора одмах да изда 
задужење за интервенције и да обавијести шефа станице 
(прво усмено, а потом и писмено), као и одговарајуће де-
журне службе у ЖРС и ван ЖРС.

54. Отправник возова у станици дужан је да, код возо-
ва у које су уврштена кола товарена опасним материјама, 
врши надзор над правилним саставом и уредном отпремом, 
у погледу саобраћајних, техничких и транспортних прописа.

5. Дужности руковаоца маневре
55. Руковалац маневре извршава наређење отправника 

возова у станици за поједина маневарска кретања и пази 
да не дође до ванредног догађаја, до повреда радника, као 
и да се сачувају средства за рад и роба. Руковалац маневре 
дужан је да упозна маневарско и скретничко особље са ма-
неварским кретањима, посебно када су потребне и посебне 
мјере опрезности (РИД-роба).

6. Дужности благајника
56. Благајничко особље при преузимању пошиљака 

опасних материја и предмета наведених у РИД-у дужно 
је да, прије закључивања уговора о превозу, тражи од по-
шиљаоца пропратне исправе уз товарни лист, прописане за 
овакав превоз.

III - ОБИЉЕЖАВАЊЕ ПОШИЉАКА ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА И КОЛА ТОВАРЕНИХ ОПАСНИМ 

МАТЕРИЈАМА
57. Кола-цистерне и контејнери у којима се превозе опа-

сне материје морају бити означени РИД-таблама и означе-
на листицама опасности, у складу са Правилником РИД, 
дио 5. Пошиљалац је дужан да о свом трошку кола-цистер-
не и контејнере у којима ће се превозити опасне материје 
запремине веће од три кубна метра означи РИД-таблама и 
листицама опасности.

1. Листице опасности
58. Колета у којима се превозе опасне материје мо-

рају да буду на видљивом мјесту, означене одговарајућим 
листицама опасности. Колета са судовима израђеним од 
ломљивог материјала, поред листица опасности, означавају 
се листицама којима се означава ломљивост.

59. Листице опасности које се користе у превозу опа-
сних материја (Правилник РИД, дио 5) налазе се у Прилогу 
2. овог упутства.

2. РИД-табле
60. РИД-табле су наранџасте боје величине 40 cm · 30 

cm, уоквирене црним рубом. Површина табле је раздијеље-
на водоравном линијом на два једнака дијела. Горњи дио 
садржи бројну ознаку опасности (x), а доњи дио УН број 
опасне материје (xx), као на примјер:

30 cm
33 (x)

1203 (xx)

40 cm
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61. Бројна ознака опасности састоји се од двије или три 
цифре, које указују на сљедеће опасности:

- број 2 означава испуштање гаса због притиска или хе-
мијске реакције,

- број 3 означава запаљивост течних материја (пара) и 
гасова или самозагријавајућу течну материју,

- број 4 означава запаљивост чврстих материја или са-
мозагријавајућу чврсту материју,

- број 5 означава оксидирајућа материја (која подстиче 
ватру),

- број 6 означава токсичност или опасност зараза (ин-
фекција),

- број 8 означава нагризајуће дејство и
- број 9 означава опасност спонтане бурне реакције.
62. Комбинација двије или три цифре из тачке 61. овог 

упутства, на примјер, има сљедеће значење:
- 22 значи дубоко расхлађен гас, загушљив,
- 223 значи дубоко расхлађен гас, запаљив,
- 236 значи гас који гори, токсичан,
- 30 значи запаљива течна материја (тачка паљења од 23 

°C до (укључујући и) 60 °C),
- 33 значи запаљива течна материја (тачка паљења исп-

од 23 °C),
- 333 значи самозапаљива течна материја,
- 446 значи запаљива чврста материја, отровна, која се 

при повећаној температури налази у растопљеном стању,
- 63 значи отровна материја или материја штетна по 

здравље, запаљива (тачка паљења од 23 °C до (укључујући 
и) 60 °C) и

- 839 значи нагризајућа или слабо нагризајућа материја, 
запаљива (тачка паљења од 23 °C до (укључујући и) 60 °C), 
која спонтано може да доведе до бурне реакције.

63. Ако је испред броја који означава опасност додато 
слово “x” (као у примјеру: “x333”), то значи да материја на 
опасан начин реагује са водом (Поглавље 5.3.2.3.2. РИД-а).

64. У доњу половину наранџасте боје уписује се УН 
број за означавање опасне материје, узет из списка опасних 
материја означених њиховим хемијским називом (Погла-
вље 3.2. РИД-а).

3. Означавање кола са судовима - цистернама
65. На обје стране кола са судовима - цистернама (на 

самом суду или на плочи) морају бити исписани сљедећи 
подаци:

- име уврстиоца (власник кола са судовима - цистерна-
ма),

- запремина суда,
- сопствена тежина кола са судовима - цистернама,
- границе товарења у зависности од карактеристика 

кола и од категорије пруга којима ће се превозити и
- податак о материјама које су дозвољене за превоз (на-

зив материје смије да се замијени збирним називом који 
групише суштински сродне материје, а особине суда су 
исто тако њима прилагођене).

66. На судовима који се пуне или празне опасном мате-
ријом под притиском мора се исписати максимално дозво-
љен притисак при експлоатацији.

4. Обиљежавање котла цистерне
67. С обзиром на врсту течности која се превози у њима, 

цистерне су подијељене у 12 група, а да би се одмах знало 
за коју врсту течности је цистерна, котао цистерне је обојен 
одређеном бојом, као и трака на челу цистерне (Прилог II 
Упутства 90) на сљедећи начин:

67.1. котао цистерне обојен црвено-смеђом бојом и тра-
ком:

- црна боја траке означава цистерну намијењену за пре-
воз катрана и креозота,

- бијела боја траке означава цистерне намијењене за 
превоз минералних уља и

- зелена боја траке означава цистерне намијењене за 
превоз техничких хемикалија (ове цистерне треба да буду у 
средини котла премазане заштитном црвеном бојом);

67.2. котао цистерне обојен алуминијско сребрном 
бојом:

- црвена трака означава цистерну намијењену за превоз 
свих врста моторног и авио-мазива и млазних горива,

- жута трака означава цистерне намијењене за превоз 
свих врста петролеја и

- плава трака означава цистерне намијењене за превоз 
дизел-горива и лож-уља Д-1, Д-2, Д-3 и лож-уља ЕЛ;

67.3. котао цистерне обојен сивом бојом:
- бијела трака означава цистерне за превоз ацетилена,
- зелена трака означава цистерне за превоз хлора,
- црвена трака означава цистерне за превоз свих оста-

лих запаљивих гасова,
- плава трака означава цистерне за превоз кисеоника и
- тамносива трака означава цистерне за остале неза-

паљиве гасове.
68. Цистерне за превоз сирове нафте, дизел-горива Д-4 

и осталих лож-уља на чеоној страни котла немају никакве 
ознаке.

5. Надзор над пошиљкама опасних материја
69. Превозник је дужан да обезбиједи чување експло-

зивних, радиоактивних, запаљивих и токсичних материја 
које се превозе, и то од момента преузимања на превоз до 
издавања.

70. На мјесту на којем се врши утовар, истовар или пре-
товар опасних материја није дозвољен приступ лицима којa 
не учествују непосредно у овим манипулацијама.

71. Утовар, истовар, као и евентуални претовар колских 
пошиљки опасних материја врши пошиљалац, односно 
прималац, а само изузетно жељезнички радници под над-
зором стручно оспособљеног лица за руковање односним 
опасним материјама, којe је овлашћени представник поши-
љаоца, односно примаоца или стручни представник ми-
нистарства надлежног за унутрашње послове.

72. Утовар, истовар, односно претовар комадних по-
шиљака опасних материја може се вршити под надзором ма-
гационера само ако за односну радњу нису потребна никаква 
посебна заштитна средства и ако су сви радници претходно 
упознати са начином руковања, опасностима и заштитним 
мјерама при раду са односном опасном материјом.

73. За пошиљке експлозива, отровне и радиоактивне 
материје које се прате у току превоза станице ће удовољи-
ти захтјеву пратиоца за смјештај, било у редовном саставу 
воза (пртљажна кола), било додавањем посебних путнич-
ких кола. Ако станица није у могућности да обезбиједи 
путничка кола, у времену од 1. маја до 31. октобра, могу се 
давати затворена теретна кола.

6. Смјештај пошиљака опасних материја у магацин
74. Комадне пошиљке опасних материја, које се по 

својој природи смију смјештати у магацин, морају се смје-
стити одвојено од осталих пошиљака и ствари.

7. Потражно-рекламациони поступак при превозу 
опасних материја

75. У случају да, у току превоза, дође до нестанка - гу-
битка опасне материје, станице ће предузети мјере за про-
налажење, а по потреби обавијестити и јавност о опасности 
коју та материја представља за људе и животну средину.

76. Опасне материје које су испале или на било који 
начин просуте приликом превоза треба да се прикупљају 
и одстране или на неки други начин учине безопасним, у 
складу са Упутством о посебним мјерама безбједности.

77. Ако се, на превозном путу, због сметњи при прево-
зу експлозивне, отровне и радиоактивне материје не могу 
превести, станица је дужна, поред општег поступка, одмах 
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обавијестити Министарство саобраћаја и веза, Министар-
ство унутрашњих послова, Министарство здравља и со-
цијалне заштите и ЖРС (путем телефона или телеграфа).

8. Извјештавање примаоца о приспијећу пошиљке 
опасне материје

78. О приспијећу пошиљака ствари и предмета пропи-
саних Правилником РИД упутна станица мора обавијести-
ти примаоца одмах по доласку воза, а прималац је дужан да 
пошиљку опасне материје преузме одмах по пријему извје-
штаја о њеном приспијећу.

9. Примопредаја пошиљака опасних материја изме-
ђу страних жељезница и ЖРС

79. Мјесто и вријеме примопредаје ствари од стране 
једне жељезнице другој жељезници, у граничним станица-
ма, одређени су споразумима закљученим између заинтере-
сованих жељезница.

80. Жељезница која прима пошиљку опасне материје 
провјерава:

- да ли су пропратна документа уредна и потпуна,
- да ли се пошиљка налази на прописаном превозном 

путу,
- да ли је пошиљка потпуна, ако се примопредаја врши 

без провјере товара,
- да ли су товар и кола по спољном изгледу у исправном 

стању,
- да ли су кола снабдјевена пломбама (неповријеђеним) и
- да ли је олиставање правилно.
81. Пријем пошиљке опасних материја у граничној ста-

ници може се одбити ако се утврди да нису испуњени про-
писи о безбједности.

82. Радници жељезнице која прима пошиљку дужни су да 
у списку прелаза који копирањем саставља жељезница која 
предаје пошиљку својим потписом потврде пријем пошиљке.

IV - МЈЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ 
ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА ПРИ ПРЕВОЗУ ОПАСНИХ 

МАТЕРИЈА
1. Поступак у станици за случај ванредног догађаја 

при превозу опасних материја
83. Због ванредног догађаја на жељезници (технич-

ког квара, дотрајалости материјала или прекомјерно јаких 
удараца при превозу) долази до растурања, истакања или 
разливања опасних материја, што угрожава раднике који 
непосредно учествују у превозу опасне материје, односно 
у интервенцији при отклањању неправилности и околни 
простор на који истиче (цури) опасна материја, а зависно 
од врсте опасне материје и шира околина станице и људи.

84. Станице на мрежи ЖРС дужне су да предузму све 
мјере заштите људи и обезбјеђења животне средине у слу-
чају ванредног догађаја.

85. Код утврђених неправилности код превоза опасних 
материја у станици (расипање, истицање) потребно је првен-
ствено отклонити неправилности (квар), уз апсолутно пре-
дузимање свих прописаних мјера заштите и безбједности.

86. Све станице на жељезницама Републике Српске у 
којима се манипулише опасним материјама морају бити 
снабдјевене “интервенцијским цистернама”, а опасна мате-
рија која истиче (цури) одлаже се у интервенцијске посуде, 
односно интервенцијске цистерне, чије карактеристике су 
дате у Прилогу 5. овог упутства, који чини његов саставни 
дио.

2. Поступак у станици за случај ванредног догађаја 
већег обима при превозу опасних материја

87. Ако се при превозу опасних материја ради о не-
исправности већег обима, због које се истицање (цурење) 
опасних материја не може отклонити, врши се претакање 
из оштећене цистерне у другу погодну цистерну, а ако нема 
такве, онда у за то припремљену интервенцијску цистерну. 
Претакање врше овлашћене и за то оспособљене органи-
зације.

88. Прије претакања из тачке 87. овог упутства, потреб-
но је учинити сљедеће:

- утврдити врсту течности или гаса који истиче (по то-
варном листу или из прилога уз товарни лист, на основу 
упозоравајућих табли о степену опасности или на основу 
листица опасности по РИД-у на колима),

- ако се не може утврдити врста опасне материје, преко 
најближе станице јавне безбједности затражити интервен-
цију специјализоване екипе и

- товарена кола одмах искључити из воза и поставити на 
одговарајући (претходно већ одређен) колосијек у станици.

3. Извјештавање, надзор и интервенција у случају 
ванредног догађаја при превозу опасних материја

89. Ванредни догађај при превозу опасних материја 
који се деси у станици или на отвореној прузи мора се на 
најбржи могући начин пријавити отправнику возова те ста-
нице или најближе станице. Поред усменог обавјештења, 
радник жељезнице који је пријавио ванредни догађај дужан 
је да поднесе и писмени извјештај руководиоцу.

90. Усмено обавјештење о ванредном догађају који подно-
си радник жељезнице мора да садржи најнужније податке о:

- мјесту и врсти ванредног догађаја,
- људским жртвама и повријеђеним и
- привремено предузетим мјерама за обезбјеђење мје-

ста ванредног догађаја.
91. Отправник возова по пријему обавјештења о ван-

редном догађају одмах усмено извјештава шефа станице, а 
затим му подноси писмени извјештај.

92. Ванредни догађај при превозу опасних материја, по 
правилу, пријављује шеф станице на чијем се подручју де-
сио ванредни догађај.

93. О ванредном догађају приликом превоза опасних 
материја треба да се обавијести:

- диспечер надлежне подручне оперативне групе, који 
обавјештава главног диспечера Оперативне службе ЖРС,

- најближе професионално ватрогасно друштво,
- најближа станица јавне безбједности,
- техничко-колска служба, вуча возова, ЗОП и ЕТД и
- савјетник за безбједност.
94. У случају ванредног догађаја при превозу опасних 

материја, усљед којег је наступила смрт, тешка повреда или 
угрожавање људских живота, материјална штета или пре-
кид саобраћаја возова, поступа се у складу са одредбама 
Упутства 79 и пословног реда станице.

95. Ако је истицање опасне материје већег интензитета, 
тако да је сакупљање опасне материје у интервенцијске по-
суде немогуће и када долази до разливања опасне материје 
по околини, треба да се обавијести:

- општинско водопривредно предузеће,
- општинска санитарна служба и
- општински штаб цивилне заштите.
96. Телефонски бројеви свих органа надлежних за ин-

тервенцију код ванредног догађаја који се десио у превозу 
опасних материја морају да буду истакнути на видним мје-
стима у станици (прописано пословним редом станице, у 
складу са Прилогом 6. овог упутства).

97. У случају ванредног догађаја, при превозу опасних 
материја већих размјера, који има значаја за ширу јавност, 
ЖРС мора, по пријему обавјештења од шефа станице, да 
обавијести надлежни орган за жељезнички саобраћај на 
обрасцу датом у Прилогу 10. овог упутства. Шеф стани-
це, поред обавјештавања ЖРС, обавјештава и одговарајући 
општински центар за обавјештавање.

98. Званично обавјештење о ванредном догађају при 
превозу опасних материја надлежним институцијама мора 
да садржи:

- име и презиме лица које обавјештава,
- мјесто гдје се десио ванредни догађај (жељезнички 

колосијек у станици или километарско растојање између 
станица),
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- вријеме утврђивања ванредног догађаја,
- врсту опасне материје,
- количину евентуално изливене течности,
- узрок истицања (врста неправилности или догађаја) и
- временске услове.
99. Од момента утврђивања до отклањања неправил-

ности при превозу опасних материја пошиљка мора бити 
под надзором, а за њено стање је одговоран шеф станице.

100. До доласка органа надлежних за интервенције у 
случају ванредног догађаја, при превозу опасних материја, 
жељезнички радници треба да покушају урадити сљедеће:

- ограничити истицање,
- ограничити изливање течности на простор на који се 

излила,
- захватити течност која истиче у интервенцијске по-

суде,
- поставити преграде у потоцима и каналима и
- спријечити истицање у цијеви водоизворишта и у ка-

нализацију.
101. С обзиром на разноврсност ванредних догађаја при 

превозу опасних материја, жељезнички радници су дужни 
да предузму мјере које су у датој ситуацији најподесније за 
безбједност саобраћаја и што брже отклањање неправил-
ности.

102. О сваком ванредном догађају при превозу опасних 
материја жељезничка станица мора, у складу са одредбама 
Упутства 79, испоставити на обрасцу С-76 (Пријава о ван-
редном догађају) посебно обавјештење, од тога један извод 
треба да се достави и савјетнику за безбједност превоза 
опасних материја на ЖРС.

103. Савјетник за безбједност припрема извјештај о 
ванредном догађају у току превоза опасних материја, води 
посебну евиденцију о ванредним догађајима при превозу 
опасних материја и о томе саставља годишњи извјештај 
који доставља генералном директору ЖРС.

4. Интервенцијске цистерне
104. Интервенцијске цистерне служе за чување течно-

сти или гаса преточеног из оштећене цистерне до поновног 
претакања у другу одговарајућу исправну цистерну.

105. Изузетно и уз сагласност ЖРС може се извршити 
превоз опасне материје у интервенцијској цистерни.

106. Након сваке употребе, интервенцијску цистерну је 
потребно, без обзира на источену опасну материју, упутити 
на прање.

107. При упућивању интервенцијске цистерне на прање 
станица која је упућује мора приложити уз цистерну и то-
варни лист, односно К-188 и послати потврду из Прилога 
9. овог упутства из које се види која је течност истакана 
(користе се подаци из товарног листа). Станица, истовреме-
но, о томе телеграфски извјештава станицу у коју упућује 
цистерну на прање и ЖРС.

5. Помоћни воз
108. Ради спречавања истицања опасне материје при 

ванредном догађају и претовару ове материје, ЖРС форми-
ра помоћни воз.

109. У саставу помоћног воза морају бити најмање 
двије празне цистерне и једна затворена кола за смјештај 
опреме и средстава која ће се користити при спречавању 
истицања опасне материје, односно претовару.

110. Лоцирање и подручје интервенције помоћног воза 
прописује ЖРС на својој територији.

6. Заштита радника који учествују у отклањању не-
правилности при превозу опасних материја

111. Дужност ЖРС је да раднике који непосредно уче-
ствују у отклањању неправилности код превоза опасних 
материја, а првенствено раднике колских прегледних слу-
жби, подуче о правилној и прописаној интервенцији, те да 
их опреме одговарајућим алатом и заштитним средствима.

112. Средства и заштитна опрема за интервенцију при 
ванредном догађају код превоза опасних материја, зависно 
од врсте опасне материје, обезбјеђују се у складу са про-
писима о заштити на раду, а у вези са специфичностима 
опасне материје датим у Упутству о посебним мјерама 
безбједности.

113. Радници који непосредно при интервенцији у слу-
чају ванредног догађаја долазе у додир са опасним мате-
ријама морају бити снабдјевени џепним подсјетником, који 
се налази у Прилогу 4. овог упутства, а који су дужни носи-
ти са собом за вријеме службе.

V - ЕВИДЕНЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ У ПРЕВОЗУ 
ОПАСНИХ МАТЕРИЈА И КОНТРОЛА ПРИМЈЕНЕ 
РЕГУЛАТИВЕ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
1. Евиденција у станицама и пријављивање непра-

вилности
114. Станице на мрежи ЖРС дужне су да све неправил-

ности у превозу опасних материја евидентирају и пријаве 
ЖРС.

115. Евидентирање неправилности при превозу опа-
сних материја у унутрашњем и међуентитетском сао-
браћају врши се на обрасцу из Прилога 7. овог упутства.

116. Евиденција неправилности из унутрашњег и међу-
ентитетског саобраћаја саставља се у четири примјерка, од 
којих један остаје у станици која је уочила неправилност, 
један се доставља Сектору за експлоатацију, један се доста-
вља савјетнику за безбједност и један отправној станици, 
односно ЖФБХ.

117. Евиденцију неправилности, при превозу опасних 
материја из међународног саобраћаја, станице ЖРС воде на 
обрасцу из Прилога 8. овог упутства. Станице које су уста-
новиле неправилности састављају овај образац у три при-
мјерка, од којих један примјерак остаје у тој станици, један 
се доставља Сектору за експлоатацију, а један примјерак се 
доставља савјетнику за безбједност.

118. О пријављеним неправилностима при превозу опа-
сних материја савјетник за безбједност два пута годишње 
саставља извјештај (за период I - VI и I - XII мјесеци), који 
доставља генералном директору ЖРС. Рокови за доставу 
извјештаја су 15. јул и 15. јануар.

119. На основу анализа “типских” појавних обли-
ка неправилности у превозу опасних материја ЖРС, на 
приједлог савјетника за безбједност, одређују и спроводе 
адекватне мјере за отклањање тих неправилности, у циљу 
безбједног и брзог превоза опасних материја.

2. Контрола примјене регулативе за превоз опасних 
материја на ЖРС

120. ЖРС су дужне да, посредством савјетника за бе-
збједност, организују школовање и испитивање о одред-
бама Правилника РИД-а и овог упутства свих радника 
жељезнице који непосредно учествују у превозу опасних 
материја, односно интервенцији у случају ванредног до-
гађаја при овом превозу.

121. Првостепену контролу примјене одредаба Правил-
ника РИД и овог упутства врше шефови станица на ЖРС.

122. Другостепену контролу примјене одредаба Правил-
ника РИД и овог упутства врши савјетник за безбједност.

123. Извјештај контроле из тачке 122. овог упутства 
савјетник за безбједност доставља генералном директору 
ЖРС.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
124. Ступањем на снагу овог упутства престаје да се 

примјењује на подручју Републике Српске Упутство за 
превоз опасних материја на ЈЖ - 171 (“Службени гласник 
ЗЈЖ”, број 7/92).

125. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-872/13
7. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.
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Прилог 1.

КЛАСИФИКАЦИЈА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Класа РИД-а КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

1
Материје (чврсте, течне или њихове смјеше) и предмети који производе 
хемијском реакцијом гас, топлоту и притисак, који у кратком времену разара 
животну средину уз споредне ефекте (дим, звук).

ЕКСПЛОЗИЈЕ

2
Гасови под притиском у затвореним судовима, било да су гасовити (сабијени-
компримовани), течни сабијени и дубоко хлађени и течни (растворени под 
притиском у погодном растварачу).

ИСТИЦАЊА ГАСА

3 Течне материје са тачком паљења испод 100 ˚C. Ове материје се могу упалити 
и на обичној (свакодневној) температури (испод 50 ˚C). ПОЖАРА

4.1. Чврсте материје које се врло лако пале варницом (искром). ПОЖАРА
4.2. Материје које се у додиру са ваздухом запале саме од себе. ПОЖАРА
4.3. Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове. ПОЖАРА

5.1. Материје које проузрокују паљење других материја (оксидацијом), али притом 
саме не сагоријевају. ПОЖАРА

5.2.
Материје под називом “ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ” и имају под одређеним 
условима особину спонтаног распадања, што доводи до паљења других 
материја (оксидацијом), а није искључено и сагоријевање материје која је 
изазвала оксидацију.

ПОЖАРА

6.1.
Токсичне материје које могу у малој количини, једним јединим дејством 
и веома брзо да оштете здравље човјека или да изазову смрт: удисањем, 
упијањем преко коже или преко органа за варење.

ТРОВАЊА

6.2.
Органске материје које су продукти бактериолошке разградње (или ће то бити) 
па као такве могу бити узрок заразе (епидемије). Многе од њих имају крајње 
непријатан мирис па су због тога и добиле назив “загађујуће и заразне материје”.

ЗАРАЗЕ И ТРОВАЊА

7 Материје које су опасне по живот због радиоактивности. РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА

8
Материје које својим хемијским дејством нападају кожу, слузокожу или очи 
особа са којима дођу у додир. Ако се нађу ван амбалаже, проузрокују штете на 
другим стварима или превозним средствима. Овдје су обухваћене и материје 
које тек под дејством воде образују корозивне материје течне, паре или магле.

КОРОЗИЈЕ (НАГРИЗАЊА)

9 Материје у облику праха које удисањем угрожавају здравље, као и материје 
које при пожару развијају токсичне гасове. ТРОВАЊА И ПОЖАРА

Прилог 1а.
СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗАВИСНО ОД КЛАСЕ РИД-а

Класа 
РИД-а

СРЕДСТВА¹
А Б Ц Д Е Ф Х

2

3

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

7

8

9
ЛЕГЕНДА: 
А - вода, распршен млаз
Б - угљен-диоксид
Ц - пјена
Д - апарат за гашење
Е - суви пијесак
Ф - хлађење посуде водом
Х - забрањена употреба воде

 
ДА    НЕ
1. Ово су општа упутства. С обзиром на то да има доста материја гдје могу бити и одступања од горње табеле, детаљније податке за 

конкретан случај потражити у упутству које пошиљалац прилаже уз превозни документ за случај да дође до удеса, односно неправил-
ности у току превоза.
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Прилог 2.
УЗОРЦИ ЛИСТИЦА ОПАСНОСТИ

Опасност класе 1 – Ескплозивне материје и предмети

(Бр. 1)
Разреди 1.1, 1.2 и 1.3

Симбол (бомба која експлодира):
црно на наранџастом основу; број “1” у доњем углу.

(Бр. 1.4)
Разред 1.4

(Бр. 1.5)
Разред 1.5

(Бр. 1.6)
Разред 1.6

Црне цифре на основу наранџасте боје морају бити високе 30 mm и дебеле 5 mm (на листици опасности од 100 mm · 100 mm); цифра 
“1” у доњем углу:

- податак о разреду – остаје празно ако експлозивна особина представља споредну опасност,
- податак о групи подношљивости (компатибилности) – остаје празно ако експлозивна особина представља споредну опасност.

Опасност класе 2
Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени под притиском

(Бр. 2.1)
запаљиви гасови
Симбол (пламен):

црно или бијело на црвеном основу; број “2” у доњем углу.

(Бр. 2.2)
незапаљиви, неотровни гасови

Симбол (плинска боца):
црно или бијело на зеленом основу; број “2” у доњем углу.
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(Бр. 2.3)
отровни гасови

Симбол (мртвачка глава са укрштеним костима):
црно на бијелом основу; број “2” у доњем углу.

Опасност класе 3
Запаљиве течности

(Бр. 3)
Симбол (пламен):

црни или бијели на црвеном основу; број “3” у доњем углу.

Опасност класе 4.1
Запаљиве чврсте материје

(Бр. 4.1)
Симбол (пламен):

црно на бијелом основу са седам (7) вертикалних црвених трака; 
број “4” у доњем углу.

Опасност класе 4.2
Материје склоне самопаљењу

(Бр. 4.2)
Симбол (пламен):

црно на бијелом (горња половина) и црвеном основу (доња поло-
вина); број “4” у доњем углу.

Опасност класе 4.3
Материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове

(Бр. 4.3)
Симбол (пламен)

црни или бијели на плавом основу; број “4” у доњем углу.

Опасност класе 5.1
Оксидирајуће материје

(Бр. 5.1)
Симбол (пламен изнад круга):

бијело на жутом основу; број “5.1” у доњем углу.

Опасност класе 5.2
Органски пероксиди

(Бр. 5.2)
Симбол (пламен изнад круга):

бијело на жутом основу; број “5.2” у доњем углу.

Опасност класе 6.1
Отрови

(Бр. 6.1)
Отровна материја

Симбол (мртвачка глава са укрштеним костима):
црно на бијелом основу; број “6” у доњем углу.
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Опасност класе 6.2
Загађујуће и заразне материје

(Бр. 6.2)
Облик унутар листице означава: инфективну материју која на разне начине може да угрози здравље.

Симбол је три полумјесеца у кругу, црно на бијелом основу, разреда 6, како је у доњем углу.

Опасност класе 7
Радиоактивне материје

(Бр. 7A)
ЖУТО
Симбол зрачења (дјетелина):
Обавезан текст у доњој половини листице 
опасности:
“RADIOAKTIVNO”
(њем. RADIOACTIV)
(енгл. RADIOACTIVE)
“SADRŽAJ ... ”
(њем. INHALT ...)
(енгл. CONTENT ...)
“AKTIVNOST ...”
(њем. AKTIVAT ...)
(енгл. ACTIVITY ...) и послије ријечи: “RA-
DIOAKTIVNO”  додата је једна вертикална 
црвена трака;  
број “7” у доњем углу.

(Бр. 7B)
Категорија II – ЖУТО
Симбол зрачења (дјетелина):
црно на жутом основу са бијелим оквиром 
(горња половина) и на бијелом основу 
(доња половина); прописан текст: “RADIO-
AKTIVNO” стоји црно у доњој половини 
листице опасности: 
(њем. RADIOACTIV)
(енгл. RADIOACTIVE)
“SADRŽAJ ... ”
(њем. INHALT ...)
(енгл. CONTENT ...)
“AKTIVNOST ... ”
(њем. AKTIVAT ...)
(енгл. ACTIVITY ...)

(Бр. 7C)
Категорија III – ЖУТО
у црно уоквиреном пољу
“TRANSPORTNI POKAZATELJ”
(њем. TRANSPORT-KENIZAHL)
(њем. TRANSPORT-KENIZAHL)
иза ријечи: “RADIOAKTIVNO” стоје  
двије  и  три вертикалне црвене траке; 
број “7” у доњем углу.

(Бр. 7E)
Дјељиве (фисионе) материје класе 7

Симбол: бијели основ, прописан текст, црно у горњој половини листице опасности, 
“FISIONO” (енгл. “FISSILE”), у црно уоквиреном пољу у доњој половини 

листице опасности: “ПОКАЗАТЕЉ КРИТИЧНЕ СИГУРНОСТИ” 
(енгл. ‘’CRITICALY SAFETY INDEX’’), цифра “7” у доњем углу.



3.03.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 14 13
Велика листица (плакат) за радиоактивне материје класе 7

(Узорак 7D)     
Симбол (симбол зрачења): 

црн; позадина: горња половина жуто са бијелим оквиром, доња 
половина бијело.

Опасност класе 8
Корозивне (нагризајуће) материје

(Бр. 8)
Симбол (течности које се просипају из двије епрувете и нагризају 

шаку и метал):
црно на бијелом основу (горња половина); црни основ са бијелим 

оквиром
(доња половина); број “8” у доњем углу.

Опасност класе 9
Остале опасне материје

(Бр. 9)
Симбол седам (7) вертикалних трака (у горњој половини): црно 

на бијелом основу; подвучен број “9” у доњем углу.

(Бр. 10)
двије црне стрелице на бијелом или одговарајућем контрастном 

основу (димензије 148 mm · 210 mm)

(Бр. 11) 
опрезно маневрисати 

црвени троугао са црним ускличником
на бијелом основу

(Бр. 12)
Забрана одбацивања или ранжирања на спушталици. Не смије 

да налијеће на друга кола и мора да буде заштићен од налијетања 
других кола (три црвена троугла са црним узвичником).

(1) Димензије, види листицу бр. 1
(2) Димензије, види листицу бр. 7А
(3) Ознака броја подјеле и слово групе подношљивост (ком-

патибилности)
(4) Ознака слова одговарајуће групе подношљивости (компа-

тибилности), (код листица бр. 1.4; 1.5; 1.6)
(5) Мјере листица за комаде за отправљање смањују се на мје-

ру А7 (74 mm · 105 mm)

У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА РИД-а

Примјер наранџастог обиљежја са бројем за обиљежавање 
опасности и бројем УН
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Прилог 3.

СРЕДСТВА У КОЈИМА СЕ ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ И ЊИХОВО ОБИЉЕЖАВАЊЕ
I - Контејнер-цистерна

Ради идентификације на цистерни, на лако уочљивом мјесту, мора се поставити таблица. Натписи на овој таблици морају бити штам-
пани, гравирани или нанесени неким другим сличним поступком. Да би натписи били читљиви, таблица не смије да буде обојена. Таблица 
треба да садржи:

- ознаку типа контејнера,
- датум првог хидростатичког испитивања   година/мјесец,
- испитни притисак      бар,
- максимални притисак (дозвољен у експлоатацији)   бар,
- укупни капацитет и
- датум контролног хидростатичког испитивања   година/мјесец.

КОНТЕЈНЕР-ЦИСТЕРНА СА ИЗОЛАЦИЈОМ И СИСТЕМОМ ПАРНОГ ГРИЈАЊА:

Слика 2                                                                                                                                                                         БТТ – контејнер-цистерна 
ИМО 101:

Карактеристике БТТ – контејнер-цистерна ИМО 101
дужина  6058 mm   укупна тежина   36.000 kg
ширина  2438 mm   сопствена тежина      4400 kg
висина  2591 mm   запремина          26 m³.
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Изолација и систем парног гријања са гријном површином од 7,5 m² омогућују транспорт и за робу за коју је потребна температура до 

120 °C у току транспорта, при минималном губитку топлоте.
Ова серија контејнер-цистерне је дозвољена за транспорт опасних материја (РИД) класе 3, 6.1 и 8.
Максимални притисак (дозвољен у експлоатацији) је 4,5 /бар/.

Слика 3

II - Кола-цистерна

Прилог 4.

ЏЕПНИ ПОДСЈЕТНИК ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
Димензије:
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А - Класе РИД-а:
1. Експлозивне материје и предмети,
2. Збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови 

растворени под притиском,
3. Запаљиве течности,
4.1. Запаљиве чврсте материје,
4.2. Материје склоне самопаљењу,
4.3. Материје које у додиру са водом развијају запаљиве га-

сове,
5.1. Оксидирајуће материје,
5.2. Органски пероксиди,
6.1. Отрови,
6.2. Загађујуће и заразне материје,
7. Радиоактивне материје,
8. Корозивне (нагризајуће) материје и
9. Остале опасне материје.
Материје класе 1. разреда 1.1. до 1.6. превозе се у колима са ко-

трљајућим лежајевима на осовинама, са лимом против варничења 
(није директно причвршћен за под кола) еластичним одбојницима 
и тегљеницима.

Б - Пријем на превоз:
1. ЖРС је дужна да прије утовара РИД-материја  упозори по-

шиљаоца да провјери исправност централног и испусног вентила 
цистерне.

2. Прије утовара пошиљалац мора предати ЖРС правилно 
испуњен товарни лист, на сљедећи начин:

а) именовање опасне материје по РИД-у,
б) у рубрици 40 тов. листа К-501, рубрици 21 ЦИМ товарног 

листа, поред врсте опасне материје, класе и броја набрајања, упи-
сује се број за означавање опасности и број за означавање опасне 
материје (примјер: “666, UN 1098 ALIL ALKOHOL, 6.1(3), I”),

в) у тов. листу К-501 рубрика 40 и ЦИМ тов. листу рубрика 23 
мора се прецртати знаком “X’’,

г) уз тов. лист пошиљалац прилаже и Упутство о посебним 
мјерама безбједности,

д) при превозу експлозивних, радиоактивних и отровних мате-
рија пошиљалац мора приложити и одобрење за превоз издато од 
стране надлежног органа државне управе и

ђ) транспортна амбалажа која се употребљава за превоз РИД-
материја мора бити атестирана и обиљежена према стандардима за 
одговарајући разред опасне материје.

В - Манипулационо мјесто:
1. За вријеме утовара, истовара или претовара експлозивних и 

запаљивих материја и гасова забрањено је:
а) држање материја и уређаја који могу да изазову пожар или 

омогуће његово ширење,
б) држање отвореног пламена или рад са отвореним пламеном 

(заваривње и сл.),
в) пушење и употреба средстава за паљење (шибице, упаља-

чи),
г) употреба уређаја или средстава који имају ватрено ложиште,
д) рад са алатом или уређајем који варничи,
ђ) постављање надземних електричних водова, без обзира на 

напон и
е) рад мотора возила, изузев када служи за погон пумпи и ком-

пресора смјештених на ауто-цистерни и када је снабдјевен хвата-
чем варница на издувној цијеви мотора.

2. Током утовара, истовара или претовара опасних материја 
мора се предузети сљедеће:

а) искључити напон у електричном надземном воду, ако се на-
лази изнад манипулационог мјеста и

б) искључити рад мотора на друмском возилу које се налази 
на манипулационом мјесту, а за случај проласка дизел-локомотиве 
сусједним колосијеком затворити регулатор.

Г – Увршћење у воз:
1. Свака кола или велики контејнер означена РИД-листицама 

класе 1 до 1.6 (опасност од експлозије) морају имати сигурносни 
размак од одбојника кола, односно зидова великог контејнера од 
минимално 18 m или се одвајају са најмање једним четворо или 
вишеосовинским или са двоје двоосовинских штитних кола од 
кола олистаних РИД-листицама бр. 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3 или 5 (опа-
сност од пожара, самозапаљиве материје и материје које изазивају 
паљење).

2. Као штитна кола уврштавају се празна или товарена кола 
која не носе ниједну РИД-листицу опасности од 1 до 9.

Д - Обиљежавање цистерни и табле упозорења о степену 
опасности:

1. С обзиром на врсту течности која се превози у њима, цисте-
рне су подијељене у 12 група. Да би се одмах знало за које врсте 
течности је цистерна, котао цистерне је обојен одређеном бојом, 
као и трака на челу цистерне.

Примјер:
Вагон-цистерне за превоз течних гасова (материје класе 2 

РИД-а) морају бити означене по дужини суда наранџастом траком:

РИД – табела органа државне управе – боје, димензије 40 cm 
· 30 cm. 

33  - бројчана ознака опасности
- УН број опасне материје1203

а) Бројчана ознака опасности указује на сљедеће опасности:
1) истицање гаса због притиска или хемијске реакције,
2) запаљивост течних материја (пара) и гасова или самоза-

гријавајућа течна материја,
3) запаљивост чврстих материја или самозагријавајућа чврста 

материја,
4) оксидирајућа материја (која подстиче ватру),
5) отровност или опасност зараза (инфекција),
6) нагризајуће дејство и
7) опасност спонтане бурне реакције.
У комбинацији двије или три ове цифре:
22 - дубоко расхлађен гас, загушљив,
223 - дубоко расхлађен гас, запаљив,
236 - гас који гори – отрован,
30 - запаљива течна материја (тачка паљења од 23°C до (укљу-

чујући и) 60°C),
33 - запаљива течна материја (тачка паљења испод 23°C),
x333 - самозапаљива течна материја која са водом реагује опа-

сно,
446 - запаљива чврста материја, отровна, која се при повећаној 

температури налази у растопљеном стању,
63 - отровна материја и
839 - нагризајућа и слабо нагризајућа материја, запаљива (тач-

ка паљења од 23°C до (укључујући и) 60°C) која спонтано може да 
доведе до бурне реакције.

Ако је испод броја који означава опасност додато “x’’ (као на 
примјер: x333), то значи да материја на опасан начин реагује са 
водом.

б) Број опасне материје (УН број) узет је из списка материја 
Правилника РИД означених њиховим хемијским називом (Погла-
вље 3.2. РИД -а).

На суд-цистернама којe се пуне или празне опасном материјом 
под притиском исписан је максимално дозвољен притисак при 
експлоатацији.

Ђ - Листице опасности (ДИО 5. РИД -а)
Бр. 1; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 

7А; 7B; 7C; 7D; 7Е; 8; 9; 10; 11 и 12.
Е - Ванредни догађај:
1. До доласка органа надлежних за интервенцију, жељезничко 

особље ће покушати да:
а) ограничи истицање,
б) ограничи изливену течност на простор на који се излива,
в) захвати течност која истиче у интервенцијске судове,
г) постави преграде у потоцима и каналима и
д) спријечи истицање у цијеви водоизворишта и канализацију.
2. Ванредни догађај у станици се одмах пријављује отправни-

ку возова.
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3. Радник, поред усменог, подноси и писмени извјештај о томе 

свом руководиоцу.
4. При ванредном догађају код превоза РИД-материја шеф ста-

нице извјештава:
а) диспечера подручне оперативне групе, а он обавјештава 

главног диспечера Оперативне службе ЖРС,
б) најближе професионално ватрогасно друштво,
в) најближу станицу јавне безбједности (полицију),
г) техничко-колску службу, вучу возова, ЗОП и ЕТД и

д) савјетника за безбједност.
5. Код истицања РИД-материја већег интензитета, када је са-

купљање у интервенцијске посуде немогуће и када се разлива по 
околини, потребно је обавијестити:

а) општинско водопривредно предузеће,
б) општинску санитарну службу и
в) општински штаб цивилне заштите.
6. Жељезнички радници који непосредно учествују у от-

клањању посљедица ванредног догађаја морају се у потпуности 
придржавати прописаних мјера заштите и безбједности.

Прилог 5.
Интервенцијска посуда 250 литара

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Назив посуде Посуда полиестерска 
ТИП Када
Запремина 0,250 m³ 
Димензије (mm) 896 · 896 · 455 
Материјал Полиестер ојачан стакленим влакнима (Бисфенолни) 
Погонски притисак ОПа
Max. погон. температура 40 °C
Испитни притисак ОПа
Намјена (употреба) За складиштење мање агресивних материја 
Година производње 20___

Прилог 6.

ПРЕГЛЕД ТЕЛЕФОНСКИХ БРОЈЕВА 
ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ВАНРЕДНОМ ДОГАЂАЈУ ПРИ ПРЕВОЗУ РИД-МАТЕРИЈА

1. У сваком случају ванредног догађаја:

Назив Телефон
Диспечер подручне оперативне групе 
Ватрогасно друштво
Станица јавне безбједности (полиција) 
Техничко-колска служба
Вуча возова 
ЕТД
ЗОП
Савјетник за безбједност

2. У случају истицања РИД-материје већег интензитета, када је немогуће сакупљање у интервенцијске посуде (разлива се по 
земљишту)¹

Назив Телефон
Водопривредно предузеће 
Општинска санитарна служба 
Општински штаб цивилне заштите

¹) Подразумијева и извјештавање под 1.
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Прилог 7.

ЖРС – ЕВИДЕНЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ У 
ПРЕВОЗУ РИД-РОБЕ

СТАНИЦА: 
Датум утврђивања неправилности: 
Заведено под бројем: 

Отправна станица: Број товарног листа:
Датум отправљања: Пошиљалац:
Товарено у кола број: Тежина у килотонама: 
Назив (именовање) робе по РИД-у: 

I - УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ:
1. Нема табеле степена опасности (ДИО 5. РИД-а)
2. Недостаје одобрење за превоз
3. Назив (именовање) РИД - робе нетачно
4. Недостају листице
5. Недостаје упутство пошиљаоца о посебним мјерама безбједности
6. Прилог
7. Вентили цуре
8. Котао цистерне пушта
9. Неисправност трчећег строја кола и остале техничке мане
10. Остале неправилности
Детаљнији опис неправилности: 

II - НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА/НИЈЕ ОТКЛОЊЕНА:

Стављене табле степ. оп. 
Исправљено
Наименовање 

Стављене листице РИД Добијена дозвола за пре. 

Добијено упут. о безбј. Скинут претег 
Претоварено -
- преточено 

Отклоњена техн. мана кола 

Због отклањања неправилности, задржавање часова: Испостављен К-162 број: 
Неправилност није отклоњена Потребно упутство пошиљаоца 

ЕВИДЕНЦИЈУ САСТАВИО                                               ЖИГ СТАНИЦЕ                                                                      ШЕФ СТАНИЦЕ:
_______________________                                                  СА ДАТУМОМ:                                                                  ____________________

Прилог 8.
EISENBAHNEN DER REPUBLIK SRPSKA
- ЕВИДЕНЦИЈА НЕПРАВИЛНОСТИ КОД РИД
ПРЕВОЗА /
- EVIDENZ DER UNREGELMASSIGKEITEN
 BEI DER BEFORDERUNG VON RIDGUTEN

Станица/Bahnhof:
Датум утврђивања неправилности/Datum der festgelegten:

Отправна станица/Versand Bhf: Број тов. листa/Frachtbriefnr:
Датум отправљања/Versanddatum: Пошиљалац/Versender:
Товарене у кола бр./Numer des beladenen Wagens: Тежина/Gewicht:
Назив робе по РИД-у/
Bezeichnung des Gutes gemäss RID:

УТВРЂЕНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ/FESTGELEKTE UNREGELMASSIGKEITEN

1. Нема табле степена опасности (ДИО 5. РИД)/Tafel mit Kennzeichnung der Gefahr fehlt (Anlage V RID)
2. Недостаје одобрење за превоз/Beförderungserlaubnis fehlt
3. Назив РИД-робе није тачан/Bezeichnung des RID-Gütes unrichtig
4. Рубрика 23 ЦИМ-тов. листа није прецртана (x)/Spalte 23 des CIM Frachtbriefes nicht gekreuzt
5. Листица РИД недостаје/RID-Zettel fahltlistok
6. Недостаје упутство о посебним мјерама безбједности/Anleitung des Vesenders über die techn.- und Schutmassnahmen fehlt
7. Претег/Uebergewicht
8. Вентили цуре/Ventile lassen durch
9. Котао цистерне пушта/Kessel lässt durch

Неисправност отклоњена/
Unregelmäss. beseitigt:

Датум отправљања/
Versanddatum:

Пошиљка задржана часова/
Aufenthalt der Sendung (stunden):

Неисправност није отклоњена/
Unregelmäss. ist nicht beseitigt:

Потребно упутство пошиљаоца/
Anweisung des Versenders ist erferderlich:

Станични жиг са датумом                                                                                                                               Директор ЖРС
Bahnhofsstempel                                                                                                                                Direktion der Gemeinschaft der  ŽRS                                                                                                          
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Прилог 9.

ОТПРЕМА ИНТЕРВЕНЦИЈСКЕ
ЦИСТЕРНЕ НА ПРАЊЕ
Број: ________________________
Датум отпреме: _______________
Возом број: __________________

Станица која отпрема: 
Број интервенцијске цистерне:

Припада станици: 

Упућује се у станицу: Превозни пут: 
РИД-материја која је била товарена:
(назив по РИД-у, класа, број
набрајања, број за означавање опасности и
број за означавање опасне материје)
Додатно упозорење:

Потребно је извршити Чишћење и прање Провјерити исправност централног и испусног 
вентила цистерне 

Извршено дана: Отпремљено за домовну станицу:
Датум отпреме за домовну станицу: Возом број:
Превозни пут:

Шеф станице која отпрема                                                                                                                                      Шеф станице која отпрема 
       цистерну на прање:                                                                                                                                                         цистерну са прања: 

Станични жиг са датумом                                                                                                                                                Станични жиг са датумом

Прилог 10.
Облик извјештаја о догађајима у превозу опасних материја

Превозник/Оператер жељезничке инфраструктуре:
..............................................................................................................................................................................................................................
Адреса:
..............................................................................................................................................................................................................................
Особа за контакт: ....................................................................... Телефон: ............................................ Факс:...............................................

1. Начин 
□ Жељезницом
Рег. број кола
......................................................................................................................................................
2. Датум и мјесто догађања 
Година: ....................... Мјесец: .................. Дан:.................................. Вријеме:.....................................
Жељезницом
□ станица
□ паралелна/ранжирна станица
□ мјесто утовара/истовара/претовара
локација/држава:.................................
или
□ отворена пруга:
опис пруге: ...........................................
километри: ........................................... 
3. Топографија 
□ градијент/косина
□ тунел
□ мост/подвожњак
□ укрштање 
4. Посебни временски услови 
□ киша
□ снијег
□ лед
□ магла
□ олуја праћена грмљавином
□ олуја
температура: ............... (Целзијусових степени)
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5. Опис догађаја 
□ искакање из шина/слијетање с пута
□ судар
□ прекретање на бок/превртање
□ пожар
□ експлозија
□ губитак
□ техничка грешка
Додатни опис догађаја:
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

6. Укључене опасне материје

УН број (1) Класа
Пакирна
група

Процјена оличине
губитка материје

(kg или l) (2)

Теретни
простор (3)

Материјал
теретног
простора

Врста квара на
теретном

простору (4)

(1) За опасне материје наведене у збирном цитату, према одредби 274, 
мора бити наведен такође технички назив. 

(2) За класу 7 треба да се унесу вриједности према 
критеријумима у 1.8.5.3.

(3) унијети одговарајући број
1 паковање
2 ИБЦ
3 велико паковање
4 мали контејнер
5 вагон
6 возило
7 вагон цистерна
8 цистерна
9 батеријски вагон
10 батеријско возило
11 вагон с изградним цистернама
12 изградна цистерна
13 велики контејнер
14 контејнер цистерна
15 МЕГЦ
16 преносива цистерна

(4) унијети одговарајући број
1 губитак
2 пожар
3 експлозија
4 квар на конструкцији

7. Узрок догађаја (ако је сигурно познат) 
□ техничка грешка
□ кршење сигурности утовара
□ радни узрок (жељезничке дјелатности)
□ остало:
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
8. Посљедице догађаја 
Лична озљеда због укључења опасних материја:
□ мртвих (број: ...........)
□ озлијеђених (број:...........)
Губитак предмета:
□ да
□ не
□ пријетећа опасност од губитка
Материјална штета/штета по животну средину:
□ оцијењени ниво штете ≤ 50.000 евра
□ оцијењени ниво штете > 50.000 евра
Укљученост тијела
□ да                □ пресељење лица бар три сата због укључења опасних материја
                       □ затварање јавних саобраћајница бар три сата због укључења опасних материја
□ не 

Ако је потребно, надлежна тијела могу захтијевати додатна одговарајућа обавјештења.
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На основу члана 230. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/06, 92/09 и 121/12) и члана 69. ст. 
1. и 3. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ГЛАВНОМ ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Одбрана од поплава на подручју уз ријеку Саву врши се на основу Главног оперативног плана одбране од поплава за 
2014. годину, који је се налази у Прилогу ове наредбе и чини њен саставни дио.

2. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о Главном оперативном плану одбране од поплава за 2013. 
годину (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/13).

3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.07.337-107/14
27. фебруара 2014. године                    Министар,
Бања Лука       Др Стево Мирјанић, с.р.

Прилог

ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 2014. ГОДИНУ

Главни оперативни план одбране од поплава за 2014. годину садржи:

1. Поплавно подручје

1.1. Ознака поплавног подручја

1.2.1. Подручни руководилац одбране од поплава (адреса и телефон)

1.2.2. Замјеници подручног руководиоца одбране од поплава (адреса и телефон)

1.3. Организација која врши одбрану од поплава (адреса и телефон)

2. Карактеристике нивоа воде

2.1. Мјеродавни водомјер

2.2. Максимални регистрован водостај (ниво воде) и датум појаве

2.3. Критеријум за проглашење редовне одбране

2.4. Критеријум за проглашење ванредне одбране

3. Сектор

3.1. Ознака сектора

3.2. Назив и ближи опис сектора

3.3. Секторски руководилац одбране од поплава

3.4. Замјеници секторског руководиоца одбране од поплава

1. ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

- др Драган Анђелић, дипл. ек.

Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 055/201-784

2. ЗАМЈЕНИК ГЛАВНОГ РУКОВОДИОЦА

- Саша Авакумовић, дипл. инж. грађ.

Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 055/201-784

ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА – ДУБИЧКЕ РАВНИ, ЛИЈЕВЧА ПОЉА И НОЖИЧКО-СРБАЧКЕ РАВНИ
Подручни руководилац одбране од поплава:

Замјеник подручног руководиоца одбране од 
поплава:

Горан Вукотић, дипл. инж. грађ., Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 
065/622-237

Милан Глувић, дипл. инж. маш., Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 
065/645-408

1.1. ПОДРУЧЈЕ ДУБИЧКЕ РАВНИ
Организација која врши послове одбране од 
поплаве:
Орган који обавља послове према члану 33. Уредбе 
за одбрану од поплава:
Помоћник подручног руководиоца одбране од 
поплава:
Почетак редовне одбране од поплава:
Почетак ванредне одбране од поплава:

Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.:051/818-119

Општински штаб цивилне заштите у Дубици, тел.: 052/410-770

Вукашин Глувић, дипл. инж. машин., Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, 
тел.: 065/685-900
Водомјер у Јасеновцу + 800, водомјер у Дубици + 380
Водомјер у Јасеновцу + 830, водомјер у Дубици + 420

Максимално забиљежен водостај: Водомјер у Јасеновцу + 970 (1979. године)
Водомјер у Дубици + 530 (1970. године)
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Сектор Секторски руководилац 
одбране од поплаве

Потез одбрамбеног 
насипа

(км)

Потезни 
руководилац 

одбране од поплаве

Насељено мјесто које 
учествује у ванредној 
одбрани од поплаве

Особље које се може 
ангажовати код 

ванредне одбране од 
поплаве

I
Дарко Кајтез, техничар, 
ЈУ “Воде Српске” 

Насип уз Бињачку 
0 + 00 – 1 + 700, 
Унски насип
12 + 733 – 17 + 053

Миро Ђекић,
ЈУ “Воде Српске” 

Дубица – град

Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина

II

Ђорђо Пеулић, техничар,
ЈУ “Воде Српске”

ГОК
0 + 000 – 7 + 800
Канал Хатиповац
0 + 000 – 2 + 570

Драгољуб Суботић,
ЈУ “Воде Српске” 

Јошик – Клековац, 
Раковица

III

Здравко Бајић, техничар,
ЈУ “Воде Српске” 

Унски насип
0 + 000 – 12 + 733
Савски насип
14 + 000 – 19 + 104

Богдо Ковачевић,
ЈУ “Воде Српске” 

Чуклинац,
Доња Градина, 
Драксенић

IV

Боро Шобота, дипл. ек.,
ЈУ “Воде Српске” 

Савски насип
0 + 000 – 14 + 000
ДОК
0 + 000 – 4 + 200

Саша Љољић,
ЈУ “Воде Српске” 

Главинац, Орахова, 
Млинарице,
Међеђа

1.2. ПОДРУЧЈЕ ЛИЈЕВЧЕ ПОЉА И НОЖИЧКО-СРБАЧКЕ РАВНИ

Организација која врши послове одбране од поплаве: Јавна установа “Воде Српске”, тел.: 051/818-119
Орган који обавља послове према члану 33. Уредбе за 
одбрану од поплаве:

Општински штаб цивилне заштите у Градишци, тел.: 051/814-753
Општински штаб цивилне заштите у Српцу, тел.: 051/741-422 (Општина)

Помоћник подручног руководиоца одбране од поплава: Милан Царевић, дипл. инж. електр., ЈУ “Воде Српске”,
тел.: 051/818-119, тел.: (стан) 065/903-608

Почетак редовне одбране од поплава:
Водомјер у Градишци + 700 (сектор V и VI)
Водомјер у Мачковцу + 800 (сектор V и VI)
Водомјер у Делибашином Селу + 250 (сектор VII)

Почетак ванредне одбране од поплава: Водомјер у Градишци + 730
Водомјер у Мачковцу + 850 (сектор V и VI)

Максимални забиљежен водостај: Водомјер у Градишци + 906 (1974. године)
Водомјер у Мачковцу + 1023 (1974. године)

Сектор Секторски руководилац 
одбране од поплаве

Потез одбрамбеног 
насипа

(км)

Потезни 
руководилац 

одбране од поплаве

Насељено мјесто које 
учествује у ванредној 
одбрани од поплаве

Особље које се може 
ангажовати код 

ванредне одбране од 
поплаве

V

Радован Цулић, ек.,
ЈУ “Воде Српске”

Далибор Пеулић, 
техничар,
ЈУ “Воде Српске”

Јабланички насип
0 + 000 – 6 + 500
ОК Јурковица – 
Јабланица
0 + 000 – 2 + 000
Десни савски насип
5 + 460 – 31 + 864

Саша Пролић,
ЈУ “Воде Српске”

Драго Спасојевић,
ЈУ “Воде Српске”

Лужани, Чатрња, 
Крушкик

Козинци, Греда, 
Мачковац, Долина, Бок 
Јанковац 

Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина

VI

Мирољуб Мајсторац, ек. 
техничар,
ЈУ “Воде Српске”

Раденко Кременовић, 
геометар,
ЈУ “Воде Српске” 

Д. савски насип
0 + 000 – 5 + 460
Л. врбаски насип
0 + 000 – 5 + 100
Л. врбаски насип
5 + 100 – 14 + 600
ОК Осорна – Борна 
–Љевчаница
0 + 000 – 8 + 200

Младен Царевић,
ЈУ “Воде Српске”

Раденко 
Спасојевић,
ЈУ “Воде Српске”

Бардача, Бајинци, 
Гламочани

Разбој, Кладари, Лилић, 
Кукуље

Јавна установа “Воде 
Српске” БијељинаДраго Живковић, 

руковалац,
ЈУ “Воде Српске”
Бојан Кљајчин, 
руковалац,
ЈУ “Воде Српске”

Д. савско-врбаски 
насип
0 + 000 – 5 + 200
Десни врбаски насип
0 + 000 – 10 + 733
ОК Рекава – Врбас
0 + 000 – 6 + 080
ОК Повелич – 
Ножичко
0 + 000 – 7 + 674

Дане Живковић,
ЈУ “Воде Српске”

Милан Станојевић,
ЈУ “Воде Српске”

Србац, Повелич

Повелич, Пријебљези,
Ножичко
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ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ “ИВАЊСКО ПОЉЕ” БРОД

Подручни руководилац одбране од поплава:

Помоћник подручног руководиоца одбране од поплава:

Ане Михајлов, дипл. правник, Јавна установа “Воде Српске”,
тел.: 053/610-471, стан: 053/612-797
Анка Максимовић, дипл. инж. грађ., ЈУ “Воде Српске”,
тел.: 055/201-784

Организација која врши послове одбране од поплава: Јавна установа “Воде Српске” Бијељина,
тел.: 053/610-471

Орган који обавља послове према члану 33. Уредбе за 
одбрану од поплава:
Почетак редовне одбране од поплава:
Почетак ванредне одбране од поплава:
Почетак одбране од поплава брдских вода:
Максимални забиљежени водостај:

Општински штаб Цивилне заштите у Броду, тел.: 053/611-182, 053/610-984

Водомјер у Броду + 730
Водомјер у Сл. Броду + 800
Када то одреди подручни руководилац одбране од поплава.
Водомјер у Сл. Броду + 883 (1974. године)

Сектор
Секторски 

руководилац одбране 
од поплаве

Потез одбрамбеног насипа 
ободног канала

Потезни 
руководилац

одбране од поплаве

Насељена мјеста која 
учествују у ванредној 
одбрани од поплаве

Расположиво 
техничко особље 
које се може ангаж. 

код ванредне 
одбране од поплаве

I

Бранислав Бабић,
ЈУ “Воде Српске” 

Десни савски насип Клакари,
Рафинерија нафте
(км) 0 + 000 – 16 + 959
Сијековац – Ново Село
(км) 18 + 689 – 26 + 409

Василије Петровић,
ЈУ “Воде Српске”

Доњи Клакар, Горњи 
Клакар, Лијешће Доње, 
Лијешће Горње, Бродско 
Поље, Брод, Сијековац, 
Горња и Доња Мочила 
до бенз. пумпе у Новом 
Селу

Јавна установа 
“Воде Српске” 
Бијељина

II
Самојлов Валериј 
Николаевич,
Рафинерија нафте 
Брод

Десни савски насип,
Рафинерија нафте,
(км) 16 + 959 – 18 + 689

Новица Лукић, грађ. 
техничар,
Рафинерија нафте 
Брод

Рафинерија нафте Брод

III

Владо Шљивић, 
руковалац устава,
ЈУ “Воде Српске” – 
Подсектор главног 
подручја Ивањско 
Поље

Ободни канал
Сава – Укрина
(км) 0 + 000 – 8 + 740
(км) 8 + 740 – 13 + 220 

Весо Илић, радник,
ЈУ “Воде Српске”

Горњи и Доњи Клакар, 
Винска, Лијешће Унка, 
Збориште, Колибе 
Доње, Колибе Горње, 
Кричаново

ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА СРЕДЊЕ ПОСАВИНЕ – ШАМАЦ И ДОЊИ ЖАБАР

Подручни руководилац одбране од поплава: Дејана Дутина, дипл. инж. грађ., Јавна установа “Воде Српске”,
тел.: 055/201-784

Замјеник подручног руководиоца одбране од поплава:

ПОДРУЧЈЕ - ШАМАЦ

мр Горан Шошкић, дипл. инж. грађ., Јавна установа “Воде Српске”,
тел.: 055/201-784 221-392

Организација која врши одбрану од поплава: Јавна установа “Воде Српске” Бијељина,
тел.: 055/201-784
Општинско јавно водопривредно предузеће Шамац,
тел.: 054/611-950

Орган који обавља послове за одбрану од поплава: Општински штаб Цивилне заштите Шамац,
тел.: 054/611-282, 611-637

Замјеник подручног руководиоца:

Почетак редовне одбране од поплава:

др Бранислав Благојевић, дипл. инж. грађ.,
ЈУ “Воде Српске”, тел.: 055/201-784
Водомјер у Сл. Броду + 730
Водомјер у Сл. Шамцу + 650 или 87,14 м. н. м.
За I сектор

Почетак ванредне одбране од поплава: Водомјер у Сл. Броду + 780
Водомјер у Сл. Шамцу + 700 или 87,64 м. н. м.
За I сектор

Максимални забиљежени водостај: Водомјер у Сл. Шамцу + 800 или 88,64 м. н. м. (23. 11. 1978. 
године)

Почетак одбране од поплава брдских вода: Када то одреди подручни руководилац одбране од поплава.

Сектор
Секторски 
руководилац 
одбране од 
поплаве

Потез одбрамбеног насипа 
ободног канала

Потезни руководилац
одбране од поплаве

Насељена мјеста 
која учествују у 

ванредној одбрани 
од поплаве

Расположиво техничко 
особље које се може ангаж. 
код ванредне одбране од 

поплаве

I

Јеремија Пејић,
ЈУ “Воде 
Српске”

Насип уз ријеку Босну
(км) 0 + 000 – 1 + 500
Савски насип
(км) 43 + 840 Лука
Савски насип
(км) Лука 45 + 600

Ђојо Ђорђић,
ЈУ “Воде Српске”

Шамац

Шамац

Шамац

Јавна установа 
“Воде Српске” Бијељина
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II
Стево 
Ристановић,
ЈУ “Воде 
Српске”

Канал Тиња – Толиса
(км) 9 + 228 – 16 – 135

Славко Ђорђић,
ЈУ “Воде Српске” 

Обудовац,
Баткуша Јавна установа 

“Воде Српске” Бијељина

III
Никола 
Тодоровић,
ЈУ “Воде 
Српске”

Западни латерални канал
(км) 0 + 000 – 10 + 036

Јаков Петровић,
ЈУ “Воде Српске”

Модрича,
Скугрић Јавна установа 

“Воде Српске” Бијељина

ПОДРУЧЈЕ – ДОЊИ ЖАБАР

Организација која врши одбрану од поплава: Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 055/201-784
Општинско јавно водопривредно предузеће Шамац, тел.: 054/611-950

Орган који обавља послове према члану 33. 
Уредбе за одбрану од поплава

Општински штаб цивилне заштите Доњи Жабар (за I сектор), тел.: 054/875-100
Општински штаб цивилне заштите Пелагићево (за II и III сектор), тел.: 054/810-106

Замјеник подручног руководиоца одбране од 
поплава:

Ангелина Ђурић, дипл. инж. геол., Јавна установа “Воде Српске” Бијељина,
тел.: 055/201-784

Почетак редовне одбране од поплава: Водомјер у Сл. Шамцу + 650 или 87,14 м. н. м. (за насипе уз ободне канале)
Почетак ванредне одбране од поплава: Водомјер у Сл. Шамцу + 700 или 87,64 м. н. м. (за насипе уз ободне канале)
Максимални забиљежени водостај: Водомјер у Сл. Шамцу + 800 или 88,64 м. н. м. (23. 11. 1978. године)
Почетак одбране од поплава брдских вода: Када то одреди подручни руководилац одбране од поплава.

Сектор
Секторски руководилац 
одбране од поплаве и 

његов замјеник
Потез одбрамбеног 
насипа канала

Потезни руководилац 
одбране од поплаве

Насељена 
мјеста која 
учествују у 
ванредној 
одбрани од 
поплаве

Расположиво 
техничко особље које 
се може ангаж. код 
ванредне одбране

I

Стево Ристановић,
ЈУ “Воде Српске” 

Канал Тиња – Толиса
(км) 2 + 000 – 9 + 228
Источни латерални канал
(км) 0 + 000 – 2 + 719

Славко Ђорђић, 
ЈУ “Воде Српске”

Лончари,
Доњи Жабар
Лончари,
Доњи Жабар

Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина

II
Милан Тодић,
ЈУ “Воде Српске”

Источни латерални канал
(км) 2 + 719 – 9 + 640

Мирослав Ђокић,
ЈУ “Воде Српске”

Доњи Жабар,
Пелагићево

Јавна установа
“Воде Српске” 
Бијељина

III

Милан Тодић,
ЈУ “Воде Српске”

Источни латерални канал
(км) 9 + 640 – 18 + 500

Мирослав Ђокић,
ЈУ “Воде Српске”

Доњи Жабар,
Пелагићево,
Доња 
Трамошница,
Горња 
Трамошница

Јавна установа
“Воде Српске” 
Бијељина

ПОПЛАВНО ПОДРУЧЈЕ СЕМБЕРИЈЕ

Организација која врши одбрану од поплава: Јавна установа “Воде Српске” Бијељина, тел.: 055/201-784, 201-903, 201-
904

Орган који обавља послове за одбрану од поплава: Градски штаб за ванредне ситуације у Бијељини, тел.: 055/233-190, 204-727
Подручни руководилац одбране од поплава: Мирослав Чвргић, дипл. инж. грађ., ЈУ “Воде Српске”, тел.: 055/201-903
Помоћник подручног руководиоца одбране од поплава: Саша Пијеваљчић, дипл. инж. грађ., ЈУ “Воде Српске” Бијељина, тел.: 

055/201-784
Почетак редовне одбране од поплава савски насип I, II, 
III сектор:

Водомјер у Босанској Рачи р. Сава + 650 у односу на коту 74,66 м. н. м.
Ријека Дрина водомјер у Радаљу + 450

Почетак ванредне одбране од поплава савски насип I, II, 
III сектор:

Максимално забиљежени водостај:

Водомјер у Босанској Рачи р. Сава + 750, у односу на коту 74,66 м. н. м.
Ријека Дрина водомјер у Радаљу + 500

Водомјер на ријеци Сави у Босанској Рачи + 856 (1974. године)
Водомјер на ријеци Дрини у Радаљу + 659 (2010. године) 

Сектор
Секторски 

руководилац одбране 
од поплаве и његови 

замјеници

Потез одбрамбеног 
насипа канала

Потезни руководилац 
одбране од поплаве

Насељена мјеста која 
учествују у ванред. 
одбрани од поплаве

Расположиво 
техничко особље које 
се може ангаж. код 
ванредне одбране

I

Мико Ђорђић,
Јавна установа “Воде 
Српске”

Дрински насип
(км) 0 + 000 – 4 + 500
4 + 500 – 8 + 230
Спој дринско-савског 
насипа
(км) 0 + 000 – 0 + 500
0 + 000 – 6 + 000

Чедо Ђорђић, 
радник, 
Јавна установа 
“Воде Српске”

Балатун

Велино Село,
Д. Бродац, 
Г. Бродац

Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина
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II

Јово Антонић, дипл. 
инж. маш.,
Јавна установа “Воде 
Српске”

Савски насип
(км) 6 + 000 – 12 + 500
Савски насип
(км) 12 + 500 – 17 + 000

Мико Крсмановић, 
радник,
Јавна установа 
“Воде Српске”

Батковић

Доње Црњелово
Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина

III

Веселин Његић, 
радник,
Јавна установа “Воде 
Српске”

Савски насип
(км) 17 + 000 – 21 + 500
Савски насип
(км) 21 + 500 – 26 + 684 
Насип уз ГОК
(км) 0 + 000 – 3 + 500

Зоран Вукић, радник,
Јавна установа 
“Воде Српске”

Доње Црњелово

Горње Црњелово Јавна установа “Воде 
Српске” Бијељина

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

Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57. тачка 
а), члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Зако-
на о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржа-
ној 19. фебруара 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 24. Правилника о условима, начи-

ну коришћења, организацији и начину наплате паркирања 
на јавним паркиралиштима на подручју града Бања Лука 
(“Службени гласник града Бања Лука”, број 25/09) није у 
сагласности са Уставом Републике Српске.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 15. Правилни-
ка о условима, начину коришћења, организацији и начину 
наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју 
града Бања Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, 
број 25/09).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 26. и члана 27. 
став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима гра-
да Бања Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, број 
21/09).

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности 
и законитости члана 4. став 2. и члана 13. Правилника о 
премјештању, блокирању и деблокирању непрописно пар-
кираних возила (“Службени гласник града Бања Лука”, 
број 25/09).

О б р а з л ож е њ е
Дарио Сандић из Бање Луке дао је Уставном суду Репу-

блике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности и законитости 
члана 26. и члана 27. став 2. Одлуке о безбједности сао-
браћаја на путевима града Бања Лука (“Службени гласник 
града Бања Лука”, број 21/09), коју је донијела Скупштина 
града Бања Лука, члана 4. став 2. и члана 13. Правилни-
ка о премјештању, блокирању и деблокирању непрописно 
паркираних возила (“Службени гласник града Бања Лука”, 
број 25/09) и члана 15. Правилника о условима, начину 
коришћења, организацији и начину наплате паркирања на 
јавним паркиралиштима (“Службени гласник града Бања 
Лука”, број 25/09), које је донио градоначелник града 
Бања Лука. Давалац иницијативе оспорава члан 26. и члан 
27. став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 
града Бања Лука у односу на одредбе члана 26. став 1, чл. 
69, 73. и 74, члана 75. став 1. и члана 76. став 4. Закона о 
основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 
Херцеговини (“Службени гласник Републике Српске”, број 
96/06). Уз то, наводи да је одредбама Закона о основима 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцего-
вини дато овлашћење локалним заједницама да у оквиру 
своје надлежности донесу прописе и предузму друге мје-
ре за његово досљедно спровођење, али да није прописа-
но блокирање возила, ограничавање или одузимање права 
својине над возилом, већ премјештање возила са једног на 
друго мјесто, давање гаранције или задржавања возила. Та-
кође, по мишљењу даваоца иницијативе, оспорени правил-
ници нису у сагласности са одредбама Закона о основима 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцего-
вини, јер су донесени на основу, како се наводи, назакони-
тих одредби поменуте одлуке, чиме се поставља и питање 
ваљаног правног основа за њихово доношење. Због наведе-
ног, давалац иницијативе сматра да су оспореним норми-
рањем повријеђене одредбе чл. 10, 56. и 108. Устава Репу-
блике Српске, као и члана 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. 
Предлаже да Суд утврди да оспорени акти, у наведеним 
дијеловима, нису у сагласности са Уставом и законом, те 
да Суд до доношења одлуке о уставности и законитости 
оспорених аката обустави од извршења појединачне акте, 
те одреди начин отклањања штетних посљедица насталих 
примјеном оспорене Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Бања Лука.

Иницијативом Николаса Ћеранића из Бање Луке, за-
ступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање 
Луке, такође тражена је оцјена уставности и законитости 
члана 26. и члана 27. став 2. Одлуке о безбједности сао-
браћаја на путевима града Бања Лука (“Службени гласник 
града Бања Лука”, број 21/09), коју је донијела Скупштина 
града Бања Лука. По мишљењу даваоца, оспорене одредбе 
Одлуке, којим је прописано у којим случајевима ће кому-
нални полицајац одредити да се возило блокира направом 
за блокирање точкова, нису у сагласности са одредбама 
Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима 
у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 96/06), којим није предвиђена принудна на-
плата накнаде за коришћење паркинга, чиме су повријеђе-
не одредбе члана 16. тачка 6. Амандмана XXXII на Устав 
Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, те 
чл. 54, 56. и 21. Устава. Због изложеног предлаже да Суд 
утврди да оспорене одредбе Одлуке о безбједности сао-
браћаја на путевима града Бања Лука нису у сагласности са 
Уставом и законом.

Суд је на сједници, одржаној 25. септембра 2013. го-
дине, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 114/12 и 29/13), одлучио да о иницијативама води је-
динствен поступак, припајајући иницијативу број: У-51/12 
првоприспјелој иницијативи број: У-92/11.

Скупштина града Бања Лука, као доносилац оспоре-
не одлуке, доставила је путем Одјељења за комуналне и 
стамбене послове и послове саобраћаја Града Бања Лука 
одговор у којем се наводи да је оспорена Одлука о безбјед-
ности саобраћаја на путевима града Бања Лука донесена на 
основу овлашћења из члана 2. Закона о основима безбјед-
ности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 6/06, 75/06, 
44/07, 84/09 и 48/10), којом су утврђени услови и правила 
за одвијање саобраћаја на јавним путевима и другим јав-
ним површинама на подручју града Бања Лука, прописане 
казне и предвиђене одређене мјере за случајеве супротног 
поступања. Сматрају да оспореним нормирањем нису по-
вријеђене одредбе поменутог закона, као ни члан 10. Устава 
Републике Српске, те члан 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода. 
Такође, сматрају да су оспорени Правилник о премјештању, 
блокирању и деблокирању непрописно паркираних возила 
и Правилник о условима, начину коришћења, организацији 
и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима, 
који су донесени на основу чл. 6. и 22. Одлуке, сагласни са 
релевантним прописима.
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У одговору који је доставио градоначелник града Бања 
Лука истиче се да навод даваоца иницијативе да је акт више 
правне снаге донесен на темељу акта ниже правне снаге 
није основан, јер је чл. 6. и 22. Одлуке о безбједности сао-
браћаја на путевима града Бања Лука прописано да градона-
челник, на приједлог градског органа управе надлежног за 
послове паркирања, доноси правилник којим се регулише 
премјештање, депоновање, блокирање и деблокирање неп-
рописно паркираних возила и друга питања од значаја за ове 
активности, као и правилник којим се регулишу услови и 
начин коришћења, организација рада, висина и начин напла-
те паркирања, као и друга питања од значаја за рад јавних 
паркиралишта и јавних гаража на којим се врши наплата. Уз 
то, наводи се да се оспореним актима ни на који начин не 
доводи у питање право својине, већ се нормирају ситуације 
кад се моторно возило на недозвољен начин налази на јавној 
површини, те да јавни паркинг има статус својине и ужи-
ва правну заштиту као и моторно возило које је власништво 
физичког или правног лица, док приход остварен по осно-
ву коришћења јавног паркинга чини изворни приход буџе-
та града. Такође, овим актима прописано је, како се наводи, 
поступање службених лица у одређеним ситуацијама, а како 
је јавни паркинг јавно добро које служи свим грађанима под 
једнаким условима, то интерес појединца не може бити из-
над јавног интереса. Притом се истиче да се непрописним 
паркирањем возила онемогућава кретање пјешака и угро-
жава нормално одвијање саобраћаја, што доводи до кршења 
основних људских права и слобода, међу којима су право на 
живот, право на мирно уживање имовине и слобода кретања, 
гарантовани Европском конвенцијом за заштиту људских 
права и основних слобода. Предлаже се да Суд иницијативу 
одбије као неосновану.

Правилник о условима, начину коришћења, организа-
цији и начину наплате паркирања на јавним паркиралишти-
ма на подручју града Бања Лука (“Службени гласник града 
Бања Лука”, број 25/09), на основу члана 55. Статута Града 
Бања Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, бр. 25/05 
и 30/07) и члана 22. Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Бања Лука (“Службени гласник града Бања 
Лука”, број 21/09), донио је градоначелник града Бања 
Лука.

Оспореним чланом 15. овог правилника прописано је 
да ће се, ако се контролом утврде повреде одредаба члана 
11. овог правилника, примијенити мјера блокирања вози-
ла сходно одредбама члана 26. Одлуке о безбједности сао-
браћаја на путевима града Бања Лука.

Поред наведеног, Суд је, у складу са чланом 42. став 
1. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), проширио 
оцјену уставности и законитости и на члан 24. Правилника 
којим је прописано да исти ступа на снагу даном доноше-
ња, те да ће се објавити у “Службеном гласнику града Бања 
Лука”.

Чланом 109. Устава Републике Српске (Устав) утврђено 
је да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу 
најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из на-
рочито оправданих разлога није предвиђено да раније сту-
пе на снагу, те да се прије ступања на снагу, закони, други 
прописи и општи акти државних органа објављују у одгова-
рајућем службеном гласилу. С обзиром на наведену устав-
ну одредбу, Суд је утврдио да начин на који је оспореним 
чланом 24. Правилника одређено његово ступање на снагу 
није сагласан са Уставом. Прописивање да овај акт ступа 
на снагу даном доношења, по оцјени Суда, поред тога што 
представља кршење принципа обавезне претходне објаве 
општих аката, подразумијева ступање на снагу прије исте-
ка наведеног рока од осам дана од дана објављивања, а да 
притом нису наведени и образложени нарочито оправдани 
разлози ранијег ступања на снагу.

Како овај правилник није ступио на снагу у складу са 
чланом 109. Устава, Суд је оцијенио да исти није важећи 
општи правни акт у правном поретку Републике Српске. 
Због тога, с обзиром на чињеницу да се ради о неуставном 
правном акту, са формалног аспекта, Суд се није упуштао у 

оцјену његове уставности са материјалноправног аспекта, 
тј. оцјену уставности члана 15.

Одлуку о безбједности саобраћаја на путевима града 
Бања Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, број 
21/09) донијела је, на основу члана 2. Закона о основима 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцего-
вини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/06 и 
57/07) и члана 32. Статута Града Бања Лука (“Службени 
гласник града Бања Лука”, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина 
града Бања Лука на сједници одржаној 17. јула 2009. го-
дине. Оспореним одредбама ове одлуке прописано је: да 
ће комунални полицајац одредити да се возило блокира 
направом за блокирање точкова ако је возило паркирано су-
протно одредбама чл. 23, 24. и 25. ове одлуке и ако је вози-
ло паркирано супротно одредбама Правилника из члана 22. 
ове одлуке, те да трошкове премјештања и чувања, односно 
накнаду за деблокирање сноси власник, односно корисник 
возила које је дужан платити прије преузимања возила, а 
висина накнаде за премјештање, чување и деблокирање во-
зила утврђује се Правилником из члана 6. ове одлуке (члан 
26), те да ће изузетно, уколико возило из става 1. овог члана 
није регистровано на територији БиХ, односно не може се 
утврдити власник или корисник возила, комунални поли-
цајац одредити да се возило блокира с правом за блокирање 
точкова (члан 27. став 2).

Разматрајући поднесену иницијативу, Суд је утврдио 
да је оспорена Одлука о безбједности саобраћаја на пу-
тевима града Бања Лука (“Службени гласник града Бања 
Лука”, број 21/09) донесена на основу Закона о основима 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцего-
вини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 96/06 и 
57/07), који је усвојила Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на 71. сједници Представничког дома, одржа-
ној 21. децембра 2005. године, и на 52. сједници Дома наро-
да, одржаној 22. децембра 2005. године, те који је објављен 
у “Службеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 6/06.

Имајући у виду члан 115. Устава, којим је утврђено 
да овај суд одлучује о сагласности закона које је донијела 
Народна скупштина Републике Српске са Уставом и сагла-
сности других прописа и општих аката донесених на осно-
ву тих закона са Уставом и законом, Суд је утврдио да није 
у оквиру његове надлежности да оцјењује уставност и за-
конитост оспорених чланова Одлуке у односу на наведени 
Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у 
Босни и Херцеговини.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспо-
рене одлуке с аспекта Устава Републике Српске Суд је имао 
у виду члан 102. став 1. тачка 5. Устава, којим је утврђено 
да се општина преко својих органа у складу са законом ста-
ра о задовољавању потреба грађана у култури, образовању, 
здравственој и социјалној заштити, физичкој култури, ин-
формисању, занатству, туризму и угоститељству, заштити 
животне средине и другим областима, као и да је тачком 
6. Амандмана XXXII на Устав, којим је мијењан члан 68. 
Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред 
осталог, својинске и облигационе односе и заштиту свих 
облика својине, док је одредбама члана 54. и члана 56. став 
1. Устава утврђено да сви облици својине имају једнаку 
правну заштиту и да се законом може ограничити или оду-
зети право својине, уз правичну накнаду. Поред тога, Суд је 
имао у виду и одредбе члана 49. ст. 1. и 2. Устава Републике 
Српске којим је утврђено да се слободе и права остварују, 
а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим 
када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање 
појединих од њих утврђују законом, као и да се законом 
може прописати начин остваривања појединих права и 
слобода само када је то неопходно за њихово остваривање, 
те одредбе члана 21. о кретању грађана и њиховом ограни-
чењу. Чланом 10. Устава утврђена је равноправност грађана 
у слободама, правима и дужностима, а чланом 108. Устава 
утврђено је да закони, статути и други прописи и општи 
акти морају бити у сагласности са Уставом, а прописи и 
други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Полазећи од наведеног, као и одредби Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
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101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да је скупштина 
општине орган одлучивања и креирања политике општи-
не, чија је надлежност, између осталих, да доноси одлуке и 
друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење (члан 
30. алинеја 8), те да се одредбе овог закона које се односе 
на општине примјењују и на град, ако није другачије про-
писано законом (члан 60), Суд је оцијенио да је доносилац 
акта био овлашћен да донесе оспорену одлуку којом су пре-
двиђене мјере безбједности, услови и правила за одвијање 
саобраћаја на јавним путевима и другим јавним површи-
нама на подручју града Бања Лука, а у оквиру тога да, у 
случајевима прописаним одредбама чл. 23, 24. и 25. Одлу-
ке, односно Правилника из члана 22. исте, одреди услове 
и начин предузимања мјере блокирања возила направом за 
блокирање точкова, као и обавезу власника возила да сноси 
трошкове премјештања и чувања, односно накнаду за бло-
кирање возила.

Поред тога, Суд је имао у виду да је Законом о ствар-
ним правима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
124/08, 58/09 и 95/11) дефинисана својина као стварно пра-
во које власнику даје овлашћење да слободно и по својој 
вољи ствар држи, користи и да њоме располаже, а свакога 
од тог права искључи у границама одређеним законом, те 
да је свако дужан да се уздржава од повреде права својине 
другог лица (члан 17) и одређено да је власник дужан да 
у вршењу свог права својине поступа пажљиво према оп-
штим и туђим интересима (члан 18) и да власник ствари не 
смије извршавати своје право својине преко граница које су 
свим власницима таквих ствари постављене на основу овог 
или посебног закона ради заштите интереса и сигурно-
сти Републике, природе, животне средине и здравља људи 
(члан 19). Такође, у општим одредбама овог закона пропи-
сана је забрана вршења стварних права противно циљу због 
којег су та права установљена или призната (члан 4).

По оцјени Суда, из свега изложеног произилази да ни 
право својине, као најсвеобухватније стварно право, ипак 
није апсолутно и потпуно неограничено. Концепт својине 
несумњиво има и одговарајућу социјалну функцију, па зато 
њен титулар треба да има обавезу да по том основу води 
рачуна о општем интересу и задовољавању заједничких по-
треба. При нормирању садржине права својине увијек се 
тражи праведан баланс између интереса власника ствари 
и интереса друштвене заједнице. Опште ограничење пра-
ва својине проистиче из начела забране злоупотребе права. 
Ова забрана је конкретизована постављањем стандарда у 
складу са којим је сваки власник дужан вршити своје пра-
во. Она треба да омогући свим власницима, али и субјек-
тима других стварних права да једнако уживају своја пра-
ва. Објективистички приступ забране злоупотребе права 
забрањује вршење права противно циљу због којег су уста-
новљена или призната. Није потребно утврђивати намјеру 
титулара права својине да неком другом нанесе штету. И 
без начелне одредбе да својина обавезује, титулару права 
својине је, разумљиво, наметнут низ ограничења.

Власник возила, дакле, дужан је да своје право своји-
не врши у границама и на начин предвиђен прописима. 
У конкретном случају, власницима возила су предвиђене 
одређене обавезе којих се морају придржавати у јавном ин-
тересу. Ова ограничења погађају све власнике возила као 
посебне категорије ствари. Уколико се они не понашају у 
складу са тим, предвиђене су и санкције. Блокирањем во-
зила направом за блокирање точкова у одређеним случаје-
вима не доводи се у питање нити ограничава право својине 
власника тих возила, јер власник возила има могућност 
да уз плаћање накнаде своје возило одмах деблокира и 
настави несметано користити. Према томе, блокирање во-
зила је само санкција за непрописно понашање, односно 
неплаћање прописане накнаде на јавним паркиралиштима 
или непрописно паркирање на зеленој површини, тротоару, 
бициклистичкој стази, на улазу у гаражу, пословни простор 
и приступни пут стамбеним и другим објектима. Овакво 
поступање је легалан начин самозаштите града Бања Лука 
и заштите јавног интереса и тиме се ни на који начин не 
доводи у питање начело једнакости грађана и свих облика 
својине.

Због тога се не могу прихватити наводи подносилаца 
иницијативе да је оспореним нормирањем дошло до по-
вреде наведених чланова Устава Републике Српске. Исто 
тако, тиме није дошло ни до повреде члана 1. Протокола 
број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода (Конвенција) који гарантује право на 
несметано уживање своје имовине. И Конвенција предви-
ђа да држава има право да примјењује прописе које сматра 
потребним да би надзирала коришћење имовине сходно оп-
штим интересима или да би осигурала наплату пореза или 
других доприноса или казни.

Поред тога, Суд је имао у виду да је чланом 6. Закона о 
прекршајима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 34/06, 1/09, 29/10 и 109/11) прописано да 
свако ко је окривљен да је починио прекршај има право да 
захтијева да о његовој одговорности за почињени прекршај 
одлучи суд уколико он то захтијева и да таква лица имају 
право да се сматрају невиним док се не докаже њихова од-
говорност у складу са законом, као и да је одредбама члана 
37. став 2. истог закона прописано да ће се у случају када 
окривљени захтијева судско одлучивање санкције одређене 
у прекршајном налогу сматрати ништавим. Када се имају 
у виду наведене законске одредбе којима се даје довољно 
гаранција у заштити права и слобода и једнакости у њихо-
вом остваривању, Суд је оцијенио да су рјешења прописана 
оспореном одлуком у сагласности с тим одредбама, те да 
њима није дошло ни до повреде члана 16. Устава којим се 
гарантује право на жалбу или друго правно средство про-
тив одлуке којом се рјешава о праву грађана или неком ње-
говом законом заснованом интересу.

Такође, Суд је утврдио да је у току трајања поступка 
Правилник о премјештању, блокирању и деблокирању 
непрописно паркираних возила (“Службени гласник града 
Бања Лука”, број 25/09), ступањем на снагу новог Правил-
ника о премјештању, блокирању и деблокирању непро-
писно паркираних возила (“Службени гласник града Бања 
Лука”, број 9/13), престао да важи.

С обзиром на то да је у току поступка оспорени акт пре-
стао да важи, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о 
Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), обуставио поступак, 
оцјењујући притом да није потребно донијети одлуку због 
тога што нису отклоњене евентуалне посљедице неустав-
ности, односно незаконитости.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају по-
уздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 
5. Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр.104/11 и 92/12), 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 Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 
Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран Липовац, 
проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и акаде-
мик проф. др Снежана Савић.

Број: У-92/11 Предсједник
19. фебруара 2014. године Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д), члана 
40. став 5, члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. т. б) 
и г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједни-
ци одржаној 19. фебруара 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 71. ст. 1, 2. и 3. Закона о судовима 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 37/12) није у сагласности с Уставом Републике Срп-
ске.
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Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 
оцјену уставности члана 71. став 4. Закона о судовима Ре-
публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 37/12), чл. 4. и 5. Закона о платама и другим накна-
дама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 30/07) и члана 2. Закона о 
измјенама и допуни Закона о платама и другим накнадама 
судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 116/12).

О б р а з л ож е њ е
Сања Лубурић, Гордана Митровић, Јелена Гарача, Дино 

Муслић, Синиша Лазаревић, Огњен Ђурић и Љубиша Дра-
гичевић, стручни сарадници Основног суда у Бањој Луци, 
и Јелена Јанковић, Данијела Васиљевић, Јелена Граховац, 
Драгомир Обрадовић, Синиша Марковић, Вања Пантић, 
Владимир Симовић, Вибор Вучић, Предраг Тепић и Лана 
Дашић, стручни сарадници Окружног суда у Бањој Луци, 
поднијели су Уставном суду Републике Српске иницијати-
ву за покретање поступка за оцјену уставности члана 71. 
Закона о судовима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 37/12), чл. 4. и 5. Закона о платама 
и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/07) 
и члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама 
и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12). 
У иницијативи се наводи да оспорени члан 71. Закона о 
судовима Републике Српске, којим је прописано које по-
слове обављају стручни сарадници у судовима, није у са-
гласности са чланом 125. Устава, јер ова уставна одредба 
не предвиђа да судски поступак, као ни одређене радње у 
овом поступку, могу спроводити стручни сарадници. На-
име, даваоци иницијативе истичу да према члану 68. став 
2. и члану 70. оспореног закона стручни сарадници имају 
статус радника суда које именује предсједник суда, тако 
да не могу предузимати радње у судском поступку за које 
су овлашћени искључиво носиоци судске функције, те да 
непосредни надзор судије над радњама које у поступку 
предузима стручни сарадник не може надомјестити не-
достатак судијских овлашћења стручном сараднику. У 
иницијативи се даље наводи да су оспорене одредбе чл. 4. 
и 5. Закона о платама и другим накнадама судија и тужи-
лаца у Републици Српској и члана 2. Закона о измјенама 
и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и 
тужилаца у Републици Српској супротне члану 68. став 2. 
Закона о судовима Републике Српске и члану 1. став 2. За-
кона о платама запослених у органима управе Републике 
Српске. Даваоци иницијативе такође сматрају да у Уставу 
нема правног упоришта за прописивање плата и накнада 
по основу рада стручних сарадника Законом о платама и 
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској, 
јер се ради о лицима која спадају у категорију радника суда, 
тако да су оспореним прописивањем доведени у неравно-
праван положај у односу на остале раднике суда на које се 
примјењују повољније одредбе Закона о платама запосле-
них у органима управе Републике Српске. Тиме је, како се 
наводи, дошло до повреде члана 10. Устава, који гарантује 
равноправност грађана пред законом, као и одредбе члана 
39. став 5. Устава. Истовремено, како се истиче, Законом о 
платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републи-
ци Српској законодавац није прописао дужину трајања го-
дишњег одмора стручних сарадника (за разлику од носила-
ца правосудних функција чији је годишњи одмор регулисан 
овим законом), чиме су ова лица упућена да своја права по 
овом основу остварују, као и други радници суда, на основу 
Закона о платама запослених у органима управе Републике 
Српске. Сагласно наведеном, даваоци иницијативе предла-
жу да Суд, након спроведеног поступка, утврди да оспоре-
не законске одредбе нису у сагласности са Уставом.

У одговору на иницијативу који је доставила Народна 
скупштина Републике Српске наводи се, прије свега, да, 
према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да 
оцјењује међусобну сагласност закона, због чега се на на-
воде у погледу усклађености Закона о судовима Републике 
Српске са Законом о платама и другим накнадама судија и 

тужилаца у Републици Српској неће изјашњавати. Такође, 
наводи се да није у стварној надлежности Уставног суда да 
оцјењује разлоге цјелисходности којима се руководио зако-
нодавац приликом усвајања оспорених законских рјешења. 
Доносилац предметних закона сматра да из навода ини-
цијативе произлази, прије свега, незадовољство оспореним 
нормирањем, те да даваоци иницијативе погрешно тумаче 
Устав Републике Српске, сматрајући да непостојање одре-
ђених одредаба у закону доводи до његове неуставности. 
У одговору се указује на то да је, према Закону о судовима 
Републике Српске, стручни сарадник лице које је дипломи-
рани правник са положеним правосудним испитом и које се 
припрема за носиоца правосудне функције, али је не оба-
вља, јер сваки нацрт одлуке коју припреми, судија може, 
али не мора да прихвати, тако да је и даље акцент право-
судне функције на судији, у складу са чланом 125. Устава.

Чланом 71. Закона о судовима Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 37/12) прописано 
је да стручни сарадник може, по овлашћењу и под непо-
средним надзором судије, спроводити одређене радње у 
судском поступку (став 1), да након спроведених радњи из 
става 1. овог члана стручни сарадник израђује и доставља 
судији нацрт судске одлуке (став 2), да се радње из став 1. 
овог члана могу спроводити у сљедећим поступцима: пар-
ничном поступку у споровима мале вриједности у којима 
је предмет спора новчано потраживање или накнада штете 
(тачка а), у извршном поступку (тачка б), у ванпарничном 
поступку, осим поступка одузимања пословне способ-
ности, развргнућа сувласничке заједнице и уређења међа 
(тачка в), у оставинском (г) и прекршајном поступку (д); 
да виши стручни сарадник помаже судији у његовом раду, 
израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, 
судску праксу и правну литературу, израђује нацрте прав-
них схватања, те обавља самостално или под надзором и по 
упутствима судије и друге стручне послове (став 4).

Оспореним чланом 4. Закона о платама и другим накна-
дама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 30/07) прописано је да 
основна мјесечна плата стручних сарадника који обављају 
судску функцију у складу са чланом 50. став 2. Закона о 
судовима Републике Српске износи 1.200 КМ (став 1), те 
да број стручних сарадника из става 1. овог члана одређује 
Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, да 
стручне сараднике именује овај савјет у складу са Послов-
ником Савјета и на том радном мјесту стручни сарадник не 
може провести више од шест година (став 2). Према члану 
5. овог закона, основна мјесечна плата сваког судије и ту-
жиоца из члана 2, односно 3. овог закона и стручног сарад-
ника из члана 4. повећава се за 0,5% за сваку пуну годину 
радног стажа, највише до 40 година.

Чланом 2. Закона о измјенама и допуни Закона о плата-
ма и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), 
којим је у цијелости измијењен члан 4. Закона о платама 
и другим накнадама судија и тужилаца у Републици Срп-
ској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 
118/07), прописано је да основна мјесечна плата стручног 
сарадника у основном суду и окружном привредном суду 
износи 1.200 КМ (став 1), да основна мјесечна плата вишег 
стручног сарадника у окружном суду и вишем привредном 
суду износи 1.400 КМ (став 2), да основна мјесечна плата 
вишег стручног сарадника у Врховном суду износи 1.800 
КМ (став 3), да основна мјесечна плата стручног сарадника 
у окружном тужилаштву и Републичком тужилаштву изно-
си 1.600 КМ (став 4), те да се основна мјесечна плата из ст. 
1, 2, 3. и 4. овог члана умањује за 10% (став 5).

У поступку оцјењивања оспореног члана 71. Закона о 
судовима Републике Српске Суд је, прије свега, имао у виду 
одредбу тачке 10. Амандмана XXXII на Устав Републике 
Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, којом је утврђе-
но да Република уређује и обезбјеђује организацију, надле-
жности и рад државних органа, као и чл. 121. и 122. Устава, 
према којима судску власт врше судови, а оснивање, надле-
жност, организација и поступак пред судовима уређују се 
законом. Поред тога, чланом 125. Устава утврђено је да суд 
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суди у вијећу (став 1), да се законом уређује у којим ства-
рима 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).

У наведеним уставним одредбама је, по оцјени Суда, 
садржано овлашћење Народне скупштине да Законом о су-
довима Републике Српске уреди организацију, надлежност 
и функционисање основних судова, окружних судова, ок-
ружних привредних судова, вишег привредног суда и Вр-
ховног суда Републике Српске. Поступајући у оквиру ових 
овлашћења, законодавац је прописао да судови суде као 
судије појединци или у вијећима судија, односно вијећима 
судија и судија поротника, а уређујући питање унутрашње 
организације судова, регулисао је, између осталог, положај 
стручних сарадника у судовима и дјелокруг послова које 
обављају ова лица. Тако је чланом 68. став 2. Закона о су-
довима Републике Српске прописано да су радници суда, 
у смислу овог закона, сва запослена лица осим судија, док 
су чланом 69. одређени услови у погледу стручне спреме 
и радног искуства које морају испуњавати стручни сарад-
ници у судовима. Поред тога, према члану 70. став 1. овог 
закона, стручне сараднике и више стручне сараднике, по 
окончању поступка јавне конкуренције, именује предсјед-
ник суда на неодређено вријеме.

Имајући у виду наведене одредбе Устава, као и цити-
ране законске одредбе којима је одређен начин именовања 
и статус стручних сарадника у судовима, Суд је оцијенио 
да прописивање као у оспореном члану 71. ст. 1, 2. и 3. 
Закона о судовима Републике Српске, према којем струч-
ни сарадници могу по овлашћењу и под надзором судије 
спроводити одређене радње у парничном, ванпарничном, 
извршном, оставинском и прекршајном поступку, није у 
сагласности са Уставом. Наиме, како из одредбе члана 125. 
Устава произлази, судови суде у вијећу судија (или у зако-
ном предвиђеним случајевима у вијећу сачињеном од су-
дија и судија поротника), или суди судија појединац. Осим 
тога, када се има у виду правна природа и структура суд-
ских поступака из оспореног члана 71. став 3. предметног 
закона, Суд сматра да само судија, као носилац правосудне 
функције, може водити поступак, дакле лично предузимати 
законом предвиђене процесне радње, те на основу спрове-
деног поступка и непосредно изведених доказа и утврђе-
них чињеница донијети одлуку. Уставом утврђени положај 
суда и судија, по мишљењу Суда, не омогућава пренос било 
којих судијских овлашћења на друга лица, без обзира на то 
што се у конкретном случају ради о стручним сарадницима 
који су дипломирани правници са положеним правосудним 
испитом, тако да све радње које сачињавају судски посту-
пак предузима искључиво судија. Осим тога, оспореном 
одредбом члана 71. ст. 1, 2. и 3. законодавац није прописао 
које су то конкретне радње у поступку које може спрово-
дити стручни сарадник по овлашћењу и под надзором су-
дије, тако да је оваквим нормирањем фактички остављено 
на диспозицију судијама да сами одреде које ће радње у 
поступку повјерити на спровођење стручном сараднику. 
Сходно наведеном, Суд је оцијенио да је оваквим прописи-
вањем дошло до повреде начела уставности из члана 108. 
став 1. Устава, према којем закони, статути, други прописи 
и општи акти морају бити у сагласности са Уставом.

У погледу оспореног става 4. члана 71. Закона о судови-
ма Републике Српске, којим је прописано које послове оба-
вљају виши стручни сарадници, Суд је оцијенио да оваквим 
нормирањем није дошло до повреде уставних гаранција на 
које се позивају даваоци иницијативе. Овом одредбом је, 
наиме, прописано да виши стручни сарадник помаже су-
дији у његовом раду, израђује нацрте судских одлука, про-
учава правна питања, судску праксу и правну литературу, 
израђује нацрте правних схватања, те обавља самостално 
или под надзором и по упутствима судије и друге струч-
не послове. Ради се, дакле, о пословима који не задиру у 
судски поступак и вршење судијске функције, већ предста-
вљају помоћне стручне послове, којима се стручни сарад-
ници, кроз сарадњу и помоћ судијама приликом вођења по-
ступка и израде одлука, припремају за евентуално вршење 

правосудне функције. Сагласно наведеном, Суд је оцијенио 
да оваквим нормирањем није дошло до повреде члана 125. 
Устава.

Разматрајући оспорене одредбе чл. 4. и 5. Закона о 
платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републи-
ци Српској (“Службени гласник Републике Српске” број 
30/07) и члана 2. Закона о измјенама и допуни Закона о 
платама и другим накнадама судија и тужилаца у Републи-
ци Српској (“Службени гласник Републике Српске” број 
116/12), Суд је имао у виду да је одредбом тачке 12. Аманд-
мана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен 
члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбје-
ђује, између осталог, радне односе, те да се према члану 
49. ст. 1. и 2. Устава, слободе и права остварују, а дужности 
испуњавају непосредно на основу Устава, осим ако је Уста-
вом 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. Поред тога, према 
члану 39. став 5. Устава, свако по основу рада има право на 
зараду у складу са законом и колективним уговором. Са-
гласно наведеним уставним овлашћењима, законодавац је 
Законом о платама и другим накнадама судија и тужилаца 
у Републици Српској утврдио плате, накнаде и одређена 
друга материјална права судија, тужилаца и стручних са-
радника у Републици Српској. Тако је оспореним одредба-
ма овог закона утврђена основна мјесечна плата стручних 
сарадника и виших стручних сарадника, те је прописано 
умањење основне мјесечне плате ових лица за 10% (члан 
2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и другим 
накнадама судија и тужилаца у Републици Српској којим 
је у цијелости измијењен оспорени члан 4. Закона о пла-
тама и другим накнадама судија и тужилаца у Републици 
Српској), док је оспореним чланом 5. Закона о платама и 
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 
одређен проценат повећања основне мјесечне плате судија, 
тужилаца и стручних сарадника за сваку пуну годину рад-
ног стажа.

С обзиром на чињеницу да је, како је већ наведено, 
оспорени члан 4. Закона о платама и другим накнадама су-
дија и тужилаца у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 30/07) у цијелости измијењен 
чланом 2. Закона о измјенама и допуни Закона о платама и 
другим накнадама судија и тужилаца у Републици Српској 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12), од-
носно да je престао да важи прије подношења иницијативе, 
Суд је, примјеном члана 37. став 1. тачка д) Закона о Устав-
ном суду Републике Српске одлучио да не прихвати ини-
цијативу за оцјену уставности ове одредбе, јер не постоје 
процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање о 
овој законској одредби.

Оцјењујући члан 5. Закона о платама и другим накна-
дама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 30/07) и члан 2. Закона 
о измјенама и допуни Закона о платама и другим накна-
дама судија и тужилаца у Републици Српској (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 116/12), Суд је оцијенио 
да оваквим прописивањем висине плате стручних сарадни-
ка, те начина увећања плате по основу радног стажа, нису 
доведене у питање уставне гаранције о праву на зараду по 
основу рада из члана 39. став 5. Устава, како то сматрају 
даваоци иницијативе, јер предметне законске одредбе ни 
на који начин не ограничавају нити онемогућавају оства-
ривања овог права. Поред тога, наведена одредба Устава 
управо и предвиђа да се законом и колективним уговором 
уређује питање зараде као права из радног односа. У вези 
са наведеним, Суд указује на то да су висина основне плате, 
као и евентуална законом предвиђена умањења плате, ствар 
цјелисходне процјене законодавца приликом уређивања 
ових правних односа, а питање оправданости оспорених 
законских рјешења, према члану 115. Устава, није у домену 
уставносудске контроле. Истовремено, Суд је оцијенио да 
начин на који је предметним законским одредбама уређе-
но питање плата стручних сарадника не доводи до повреде 
начела равноправности и једнакости пред законом из чла-
на 10. Устава, на које указују даваоци иницијативе. Наиме, 
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прописани услови подједнако се односе на све стручне 
сараднике који се налазе на одређеним радним мјестима, 
односно у истим правним ситуацијама. Суд сматра да ово 
уставно начело не подразумијева апсолутну једнакост, већ 
се компарација, у смислу члана 10. Устава може вршити 
само између субјеката који су истих или сличних реле-
вантних својстава и налазе се у једнаком правном положају 
приликом остваривања одређених права. Због тога су, по 
оцјени Суда, неосновани наводи иницијативе да су стручни 
сарадници доведени у неравноправан положај у односу на 
друге раднике суда којима плата није умањена, јер се ради о 
субјектима који обављају различите послове и имају битно 
различите обавезе и одговорности из радног односа, тако 
да се, у конкретном случају, не могу поредити у смислу га-
ранција из члана 10. Устава. Поред тога, питање којим за-
коном ће бити регулисана плата и право на годишњи одмор 
појединих категорија запослених лица представља одраз 
цјелисходности и законодавне политике у уређивању ових 
односа, тако да, сходно члану 115. Устава, не може бити 
предмет оцјене Уставног суда.

У погледу навода даваоца иницијативе о несагласности 
члана 4. Закона о платама и другим накнадама судија и ту-
жилаца у Републици Српској и члана 2. Закона о измјенама 
и допуни Закона о платама и другим накнадама судија и 
тужилаца у Републици Српској са чланом 68. став 2. Закона 
о судовима Републике Српске и чланом 1. став 2. Закона о 
платама запослених у органима управе Републике Српске, 
Суд указује на то да, према члану 115. Устава, оцјена међу-
собне сагласности појединих одредаба различитих закона 
није у оквиру надлежности Уставног суда, јер се ради о 
прописима исте правне снаге.

С обзиром на то да је у току претходног поступка прав-
но стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају 
поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. 
став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о устав-
ности оспорених одредаба предметних закона 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 Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 
Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран Липовац, 
проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и акаде-
мик проф. др Снежана Савић.

Број: У-6/13 Предсједник
19. фебруара 2014. године Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона 
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
19. фебруара 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 

56а Закона о ветеринарству у Републици Српској (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и не-
уставности и незаконитости члана 6. тачка б) Правилника 
о поступку додјеле овлашћења за спровођење обавезних 
ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар овлашће-
них ветеринарских организација (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 87/12).

О б р а з л ож е њ е
Ветеринарска комора Републике Српске, коју заступа 

пуномоћник Илија Ђакић, адвокат из Бање Луке, поднијела 
је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) 
приједлог за утврђивање неуставности члана 56а Закона о 
ветеринарству у Републици Српској (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и неуставности и неза-
конитости члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку 
додјеле овлашћења за спровођење обавезних ветеринар-
ских мјера и поступку уписа у регистар овлашћених вете-

ринарских организација (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 87/12). Међутим, из навода приједлога који-
ма се образлаже оспоравање одредбе члана 6. тачка б) Пра-
вилника неспорно произлази да је омашком наведено да се 
оспорава члан 6. “став 1. тачка 2.” овог правилника, будући 
да садржину ове норме чине једино тачке а), б), в), г), д) и 
ђ). Према мишљењу подносиоца приједлога, неуставност 
оспорене одредбе Закона је у томе што нису предвиђени јед-
наки кадровски услови за стицање права на овлашћење за 
спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном 
епизоотиолошком подручју за све ветеринарске организа-
ције, чиме су повријеђене одредбе чл. 51, 52, 54. и 66. Уста-
ва Републике Српске. Образлажући ове наводе подносилац 
приједлога истиче да је оспореним нормирањем министар 
овлашћен да послове спровођења обавезних ветеринар-
ских мјера на одређеном епизоотиолошком подручју неке 
општине, уколико не постоји регистрована ветеринарска ор-
ганизација са најмање два запослена доктора ветеринарске 
медицине или дипломирана ветеринара и најмање једним 
ветеринарским техничарем или једним помоћним радни-
ком, додијели регистрованој ветеринарској организацији са 
те општине, односно из сусједне или друге општине/града, 
без обзира на чињеницу да је на том подручју регистрова-
на ветеринарска амбуланта, као један од организационих 
облика ветеринарске дјелатности. На тај начин су, сматра 
подносилац приједлога, ветеринарске амбуланте доведене 
у неравноправан положај у односу на остале ветеринарске 
организације. Надаље, цитирајући оспорени члан 6. тачка б) 
Правилника, подносилац приједлога наводи да није у сагла-
сности са одредбом члана 55. став 4. Закона због тога што 
није конкретизовано која је ветеринарска организација у пи-
тању, чиме да је повријеђен уставни принцип законитости 
из члана 108. Устава. С тим у вези, истиче да је у Републици 
Српској регистровано око 60 ветеринарских организација са 
једним доктором ветеринарске медицине, те да ускраћивање 
ветеринарским амбулантама спровођења обавезних ветери-
нарских мјера није правно и економски утемељено, нити је 
са становишта струке оправдано. Предлаже да Суд спроведе 
поступак и утврди неуставност оспорене законске одредбе, 
односно неуставност и незаконитости оспорене одредбе 
предметног правилника.

Народна скупштина Републике Српске доставила је 
Суду одговор у коме су наводи из приједлога оцијењени 
као неосновани, те је истакнуто: да се предметна норма од-
носи на све адресате једнако и равноправно; да сматрају да 
подносилац приједлога погрешно тумачи оспорену закон-
ску одредбу, јер прави разлику међу субјектима идентичног 
статуса, односно пореди ветеринарске организације које 
испуњавају законом прописане услове за стицање права 
на овлашћење за обављање спровођења обавезних вете-
ринарских мјера са оним које их не испуњавају; да неза-
довољство одређеним законским рјешењем не може бити 
предмет оцјене уставности, већ законодавне процедуре; да 
није у надлежности Уставног суда да цијени цјелисходност 
оспореног законског рјешења; да оспорено нормирање 
удовољава стандардима чл. 10, 51, 52, 54, 66. и 108. Устава 
Републике Српске. Због наведеног, предлажу да Суд подне-
сени приједлог одбије.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде Републике Српске као доносилац оспореног Правил-
ника о поступку додјеле овлашћења за спровођење оба-
везних ветеринарских мјера и поступку уписа у регистар 
овлашћених ветеринарских организација није доставило 
одговор на наводе садржане у приједлогу.

Оспореним чланом 56а Закона о ветеринарству у Ре-
публици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 42/08 и 6/12) прописано је: да право на овлашћење за 
спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном 
епизоотиолошком подручју имају ветеринарске органи-
зације са најмање два запослена доктора ветеринарске 
медицине или дипломирана ветеринара и најмање једног 
ветеринарског техничара или једног помоћног радника, а 
дијагностичке претраге по основу ових мјера спроводе 
дијагностичке институције из члана 51. Закона (став 1); 
ако на епизоотиолошком подручју неке општине не постоји 
регистрована ветеринарска организација са најмање два за-
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послена доктора ветеринарске медицине или дипломирана 
ветеринара и најмање једним ветеринарским техничарем 
или једним помоћним радником, послове спровођења оба-
везних ветеринарских мјера министар ће рјешењем додије-
лити регистрованим ветеринарским организацијама са те 
општине, на период од једне године (став 2); ако на епизоо-
тиолошком подручју неке општине не постоји регистрована 
ветеринарска организација, послови спровођења обавезних 
ветеринарских мјера додијелиће се заинтересованим вете-
ринарским организацијама из сусједне или друге општине 
или града (став 3); ако на епизоотиолошком подручју неке 
општине не постоји заинтересована регистрована ветери-
нарска организација за спровођење обавезних ветеринар-
ских мјера, овлашћену ветеринарску организацију одре-
диће министар (став 4); ветеринарске организације које су 
заинтересоване за спровођење обавезних ветеринарских 
мјера на одређеном епизоотиолошком подручју са ми-
нистарством потписују уговор на период од четири године, 
почевши од 1. јануара 2013. године, након чега министар 
доноси рјешење о овлашћењу ветеринарске организације 
(став 5); да постојећа рјешења о овлашћењу за спровођење 
обавезних ветеринарских мјера остају на снази до 31. де-
цембра 2012. године (став 6); да су ветеринарске органи-
зације дужне да спроводе обавезне ветеринарске мјере у 
складу са рјешењем о овлашћењу за спровођење обавезних 
ветеринарских мјера само на епизоотиолошком подручју 
које им је додијељено (став 7); да су све овлашћене вете-
ринарске организације дужне да сваку кадровску промјену 
у року од 15 дана писменим путем пријаве министарству 
(став 8).

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Владе Републике Српске је, на основу чл. 56. и 57, а у вези 
са чланом 56а Закона о ветеринарству у Републици Српској 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/08 и 6/12) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 
и 24/12), донио Правилник о поступку додјеле овлашћења 
за спровођење обавезних ветеринарских мјера и поступку 
уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 87/12). Овим 
правилником су прописане обавезне ветеринарске мјере, 
начин утврђивања овлашћења за територијалну надле-
жност ветеринарских организација у погледу спровођења 
обавезних ветеринарских мјера у Републици Српској, на-
чин контролисања испуњености услова за обављање оба-
везних послова на једном епизоотиолошком подручју, 
критеријуми за додјелу послова, обавезе ветеринарских 
организација, рокови и друге активности предвиђене овим 
правилником. Оспореном одредбом члана 6. тачка б) Пра-
вилника прописано је да захтјев за добијање овлашћења за 
обављање послова наведених у члану 2. овог правилника 
на епизоотиолошком подручју може поднијети свака реги-
стрована ветеринарска организација која испуњава, поред 
осталих, услов да има најмање два запослена доктора вете-
ринарске медицине или дипломирана ветеринара, од којих 
један може бити у својству приправника.

У поступку оцјењивања оспорене одредбе Закона о ве-
теринарству у Републици Српској Суд је имао у виду да је 
т. 6, 11. и 13. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, 
којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Републи-
ка уређује и обезбјеђује, између осталог, правни положај 
предузећа и других организација, њихових удружења и 
комора, систем јавних служби и заштиту животне среди-
не. У складу са овим уставним овлашћењима, Законом о 
ветеринарству у Републици Српској уређена је здравстве-
на заштита и спречавање заразних болести животиња, оба-
вљање ветеринарске дјелатности, ветеринарско-санитарна 
контрола узгоја и промета животиња, производа, сирови-
на и отпадака животињског поријекла, репродукција жи-
вотиња, примјена зоохигијенских и технолошких мјера у 
узгоју животиња у погледу здравствене заштите, заштите 
животне средине у овој области и добробит животиња, те 
надлежност ветеринарских служби, као служби од посеб-
ног интереса за Републику у области сузбијања заразних 
болести животиња, зооноза и спровођења мјера значајних 
за јавно здравље, организација и надлежности Ветеринар-

ске коморе, стручно усавршавање у ветеринарству, базе по-
датака и информациони систем.

По оцјени Суда, прописивање као оспореном законском 
одредбом, да право на овлашћење за спровођење обавезних 
ветеринарских мјера на одређеном епизоотиолошком по-
дручју имају ветеринарске организације са најмање два за-
послена доктора ветеринарске медицине или дипломирана 
ветеринара и најмање једног ветеринарског техничара или 
једног помоћног радника, док ће министар, ако на епизоо-
тиолошком подручју неке општине не постоји регистрова-
на ветеринарска организација која испуњава наведене кад-
ровске услове, рјешењем додијелити послове спровођења 
обавезних ветеринарских мјера регистрованим ветери-
нарским организацијама са те општине на период од једне 
године, односно заинтересованим ветеринарским органи-
зацијама из сусједне или друге општине/града, односно да 
ће, уколико нема заинтересованих ветеринарских организа-
ција, овлашћену ветеринарску организацију за спровођење 
обавезних ветеринарских мјера одредити министар, у скла-
ду је са наведеним уставним овлашћењем законодавца да 
уреди здравствену заштиту животиња и обављање вете-
ринарске дјелатности, те заштиту животне средине у овој 
области, а у оквиру тога и питање спровођења обавезних 
ветеринарских мјера на епизоотиолошком подручју општи-
не/града.

Приликом ове оцјене, Суд је имао у виду да је чланом 
45. Закона о ветеринарству у Републици Српској прописа-
но да ветеринарску дјелатност обављају, између осталих, 
овлашћене ветеринарске организације, а према члану 55. 
овог закона правна и физичка лица која испуњавају про-
писане кадровске, просторне, хигијенско-техничке услове, 
као и услове у погледу опреме за обављање ветеринарске 
дјелатности могу основати ветеринарске организације: ве-
теринарску амбуланту, ветеринарску станицу, ветеринарс-
ку апотеку, ветеринарску болницу и ветеринарску клинику, 
те да се исте могу организовати као установе, предузећа 
или други облици организовања у складу са законом (ст. 1. 
и 3); да ветеринарску дјелатност могу обављати у оквиру 
ветеринарске амбуланте регистровани субјекти који имају 
запосленог најмање једног дипломираног ветеринара или 
доктора ветеринарске медицине којима није правоснажном 
одлуком суда забрањено бављење ветеринарским позивом, 
уз најмање једног ветеринарског техничара или једног по-
моћног радника (став 4); а у оквиру ветеринарске станице 
регистровани субјекти који имају запослена најмање три 
дипломирана ветеринара или доктора ветеринарске меди-
цине којима није правоснажном одлуком суда забрањено 
бављење ветеринарским позивом, уз најмање три вете-
ринарска техничара или три помоћна радника (став 5); те 
уколико ветеринарска станица има једну или више органи-
зационих јединица ван сједишта, онда у сједишту има за-
послена најмање два дипломирана ветеринара или доктора 
ветеринарске медицине и једног ветеринарског техничара 
или једног помоћног радника, а у свакој новој организацио-
ној јединици по једног дипломираног ветеринара или док-
тора ветеринарске медицине и једног ветеринарског техни-
чара или једног помоћног радника (став 6); да ветеринарску 
апотеку могу регистровати субјекти који имају запосленог 
најмање једног дипломираног ветеринара или доктора ве-
теринарске медицине којима није правоснажном одлуком 
суда забрањено бављење ветеринарским позивом (став 7); 
да ветеринарску болницу могу регистровати субјекти који 
имају запослених најмање пет дипломираних ветеринара 
или доктора ветеринарске медицине којима није право-
снажном одлуком суда забрањено бављење ветеринарским 
позивом (став 8); да ветеринарску клинику могу регистро-
вати субјекти који имају запослених најмање десет дипло-
мираних ветеринара или доктора ветеринарске медицине 
којима није правоснажном одлуком суда забрањено ба-
вљење ветеринарским позивом (став 9); и да правилник о 
условима и врсти послова које могу обављати ветеринарске 
организације из става 1. овог члана доноси министар (став 
10). Одредбама члана 56. ст. 1. и 3. истог закона прописа-
но је да ветеринарска организација обавља ветеринарску 
дјелатност када министар рјешењем утврди да испуњава 
прописане услове за одређени организациони облик, док 
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за обављање дјелатности у оквиру спровођења обавезних 
ветеринарских мјера иста, поред рјешења из става 1. овог 
члана, мора од министарства прибавити овлашћење или 
концесију.

Имајући у виду наведено, Суд је оцијенио неоснованим 
наводе подносиоца приједлога да се оспореном законском 
одредбом повређују одредбе чл. 51, 52, 54. и 66. Устава Ре-
публике Српске у погледу стицања права на овлашћење за 
спровођење обавезних ветеринарских мјера на одређеном 
епизоотиолошком подручју. Очигледно се ради о неразу-
мијевању, односно погрешном тумачењу оспореног члана 
56а Закона о ветеринарству у Републици Српској у односу 
на наведене уставне одредбе, јер се ниједном релевантном 
одредбом овог закона ветеринарска амбуланта, као облик 
ветеринарске организације, не доводи у неравноправан 
положај у односу на друге организационе облике. Притом 
је Суд посебно имао у виду да је према члану 55. Закона 
дато право сваком правном или физичком лицу, без обзира 
на облик и обим организовања, да под једнаким условима 
оснује било који облик ветеринарске организације устано-
вљен овим законом, с тим што опредјељивање да се оснује 
одговарајућа ветеринарска организација – ветеринарска 
амбуланта, опредјељује и којим ће се пословима у области 
ветеринарске дјелатности таква ветеринарска организа-
ција бавити. Слиједом наведеног Суд је утврдио да Закон 
ниједном одредбом не прави разлику у правима, обавеза-
ма и одговорностима ветеринарских амбуланти у погледу 
обављања ветеринарске дјелатности. Прописивање разли-
читих кадровских услова у зависности од облика органи-
зовања ветеринарске организације, по оцјени Суда, ствар 
је законодавне политике у оквиру утврђеног уставног овла-
шћења законодавца да уређује заштиту здравља и добро-
бит животиња, те обављање ветеринарске дјелатности, која 
подразумијева и дјелатност спровођења обавезних ветери-
нарских мјера, а тиме и, поред осталих, кадровске услове 
за обављање исте. Из изложеног Суд је оцијенио да зако-
нодавац оспореним прописивањем није изашао из оквира 
својих уставних овлашћења. Питање цјелисходности и оп-
равданости оспореног законског рјешења, у смислу одред-
бе члана 115. Устава, није предмет уставносудске контроле.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспо-
рене одредбе Правилника о поступку додјеле овлашћења 
за спровођење обавезних ветеринарских мјера и поступку 
уписа у регистар овлашћених ветеринарских организација 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 87/12), Суд 
је имао у виду одредбу члана 55. став 10. Закона о вете-
ринарству у Републици Српској, којом је прописано да 
правилник о условима и врсти послова које могу обављати 
ветеринарске организације из става 1. овог члана доноси 
министар, као и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.118/08, 
11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), према којим органи управе до-
носе правилнике, наредбе и упутства, а да се правилником 
разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе.

Поред тога, Суд је имао у виду да су Законом о ветери-
нарству у Републици Српској прописане: обавезне опште 
превентивне мјере за заштиту животиња од заразних бо-
лести које спроводе власници и чувари животиња (члан 
7), посебне превентивне мјере ради раног откривања и 
спречавања појава заразних болести које врше овлашћене 
ветеринарске организације (члан 8) и обавезне посебне 
превентивне мјере за заштиту становништва од зооноза и 
токсичних агенса (члан 9), те дефинисана ветеринарска дје-
латност (члан 46), односно одређена дјелатност овлашће-
них ветеринарских организација (члан 48. став 1), као и да 
су прописани кадровски услови које морају испуњавати 
ветеринарске организације за стицање права на овлашћење 
за спровођење обавезних ветеринарских мјера (члан 56а).

На основу изложеног, Суд је оцијенио да оспореном 
одредбом члана 6. тачка б) Правилника нису прекораче-
не границе законских овлашћења доносиоца акта, јер се 
њиме не мијења законско рјешење у предметној области, 
већ се то рјешење ближе разрађује ради адекватне примје-
не у пракси. С обзиром на изложено Суд је оцијенио да је 
нормирање као оспореном одредбом Правилника у сагла-

сности са начелом законитости из члана 108. став 2. Устава, 
којим је прописано да прописи и општи акти морају бити у 
сагласности са законом.

На основу изложеног, одлучено је као у изреци ове 
одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник 
Суда Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин 
Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Зоран Липовац, 
проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и акаде-
мик проф. др Снежана Савић.

Број: У-17/13 Предсједник
19. фебруара 2014. године Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

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 (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на 
сједници одржаној 19. фебруара 2014. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за 

оцјењивање уставности члана 34, чл. 44. до 48, чл. 64, 68. и 
члана 79. став 3, чл. 82. и 83, члана 141. став 1, члана 142. 
став 2, члана 172. став 4, члана 176. став 2. и члана 185. 
Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 134/11).

О б р а з л ож е њ е
Никола Клиска из Пала, Славко Вучуревић из Требиња 

и Бранислав Бореновић из Бање Луке дали су Уставном 
суду Републике Српске заједничку иницијативу за покре-
тање поступка за оцјењивање уставности члана 34, чл. 
44. до 47, чл. 64, 68 и члана 79. став 3, чл. 82. и 83, чла-
на 141. став 1, члана 142. став 2, члана 172. став 4, члана 
176. став 2. и члана 185. Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 134/11). Образлажући разлоге оспоравања појединих 
законских одредаба, даваоци иницијативе истичу да су 
питања од којих зависи остваривање права из пензијског 
и инвалидског осигурања, сагласно тачки 12. Амандмана 
XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 
68. Устава, у искључивој надлежности Народне скупштине, 
те се не могу преносити на извршне органе власти (Вла-
ду и њена министарства), а поготову се не могу рјешавати 
појединачним управним актима – рјешењима министар-
ства, на начин како је то прописано одредбама члана 34. 
Закона. С тим у вези, даваоци иницијативе наводе да Закон, 
иако је рјешење министра којим се утврђују радна мјеста 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 
појединачни правни акт против кога се сагласно члану 113. 
Устава може изјављивати жалба надлежном органу – не 
прописује који је орган надлежан да рјешава жалбе под-
носиоца захтјева за утврђивање радних мјеста на којима 
се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. Давао-
ци иницијативе, такође, сматрају да оспореним законским 
рјешењем, нису отклоњене бројне дилеме и недоречености 
које опширно образлажу, а које ће, како наводе, онемогући-
ти његову примјену. Оспоравајући одредбе чл. 44. до 47. 
Закона, којима је прописан начин одређивања старосне 
пензије, даваоци иницијативе наводе да се прописивањем 
да се годишњи лични коефицијент осигураника израчу-
нава тако што се претходно, за сваку календарску годину 
почев од 1970. године, укључујући и календарску годину 
у којој се остварује право на пензију (изузев 1992. и 1993. 
године), утврди годишњи лични коефицијент осигураника, 
ствара неједнакост осигураника који остварују право на 
пензију по важећем закону у односу на осигуранике који су 
то право остварили по раније важећем закону, према којем 
се за утврђивање пензијског основа није узимала за обра-
чун плата остварена у календарској години у којој се стиче 
право на пензију. Уз то, лимитирање годишњег личног ко-
ефицијента на начин како је то прописано чланом 47. став 
5. предметног закона има за посљедицу смањење личног 
бода осигураника, а мањи лични бод значи и мањи износ 
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пензије у односу на износ пензије који би осигуранику 
припадао на основу плата на које су обрачунати и уплаће-
ни доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, чиме 
ће, по мишљењу иницијатора, бити оштећени осигураници 
чија је мјесечна нето плата четири пута већа од просјечне 
нето плате у Републици. Из наведених разлога сматрају да 
оспорене одредбе члана 47. Закона нису у сагласности са 
начелом једнакости грађана утврђеним чланом 10. Уста-
ва. Неједнакост грађана у остваривању права се, према 
мишљењу давалаца иницијативе, ствара и одредбама чл. 
64, 68. и члана 79. став 3. Закона, којима се прописује да 
лични коефицијент за неке категорије осигураника и чла-
нове породица погинулих бораца и погинулих учесника 
НОР-а не може бити мањи од 1,3 (за осигуранике из чл. 64. 
и 79), односно 1. (за осигуранике из члана 68). Сматрају да 
су таквим рјешењима наведене категорије лица доведене у 
повољнији положај приликом одређивања пензије у односу 
на остале осигуранике и друге чланове породица, што на-
ведене одредбе чини несагласним са чланом 10. Устава. У 
вези са оспореним одредбама чл. 82. и 83. Закона, којима 
је прописан начин усклађивања вриједности општег бода 
и начин усклађивања пензија, даваоци иницијативе наводе 
примјере из којих се, по њиховом мишљењу, може видјети 
како ће изгледати када се оспорена законска рјешења при-
мијене у пракси, те закључују да ће усклађивање вријед-
ности општег бода и пензија са различитим процентима, 
без обзира на то да ли је већи проценат пораста просјеч-
них плата или потрошачких цијена, имати за посљедицу 
да ће два осигураника са истим платама и једнаком дужи-
ном пензијског стажа имати различите износе пензија, и то 
само зато што су право на пензију остварили у различитим 
временским периодима. По мишљењу давалаца иниција-
тиве, ни одредбе члана 141. став 1, те чл. 142. и 176. овог 
закона нису у сагласности са начелом једнакости из чла-
на 10. Устава, које, како се наводи, праве дискриминацију 
у погледу исплате пензије између пензионера који након 
остваривања права на пензију поново стекну статус осигу-
раника. Иако су даваоци иницијативе навели да траже оцје-
ну уставности одредби чл. 142. и 176. Закона, из навода и 
разлога којима се образлаже њихово оспоравање, несумњи-
во произлази да су оспорене само одредбе става 2. наведе-
них чланова. Као разлог оспоравања одредаба члана 172. 
став 4. Закона наводи се њихова несагласност са чланом 10. 
Устава, уз образложење да законодавац није узео у обзир 
одређене пропусте у примјени ранијег Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању, а који се тичу усклађивања пен-
зија са кретањем просјечне нето плате у Републици послије 
2006. године, као и да су осигураницима који су право на 
пензију остварили послије 2006. године, због незаконитих 
одлука Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Репу-
блике Српске о утврђивању валоризационих коефицијена-
та, приликом утврђивања пензијског основа, смањене плате 
које су остварене у периоду од 2006. до 2010. година, а све 
ово ће, даље се наводи, довести у неповољнији положај 
пензионере који су право на пензију остварили у периоду 
2007. до 2011. године, и то како у односу на пензионере 
који су то право остварили до 31. децембра 2005. године, 
тако и у односу на пензионере који ће то право оствари-
ти послије 1. јануара 2012. године. Сматрају да оспорена 
одредба не садржи рјешења којима би се отклониле разли-
ке у висини пензија остварених у различитим временском 
периодима и поред тога што су плате и дужина пензијског 
стажа осигурања једнаки, изражавајући притом сумњу у 
могућност примјене ранијег закона, на који упућује став 4. 
овог члана, будући да је престао да важи ступањем на снагу 
новог закона. Поред тога, сматрају да је наведена уставна 
одредба повријеђена и због тога што борци Војске Републи-
ке Српске нису у групи корисника пензија којима се пензија 
неће поново одређивати. Оспоравајући одредбу члана 185. 
Закона, којом је прописано ступање на снагу овог закона 
наредног дана од дана објављивања у “Службеном гла-
снику Републике Српске”, даваоци иницијативе наводе да 
Народна скупштина, доносећи Одлуку којом је утврдила 
да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон 
ступи на снагу наредног дана од дана објављивања, није 
навела и образложила нарочито оправдане разлоге, а што 
је била обавезна према члану 109. Устава. С обзиром на 

изложено, даваоци иницијативе закључују да су оспореним 
одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
поред наведеног члана 10. Устава, повријеђени и уставни 
принципи утврђени у ставу 1. Амандмана LXVI на Устав 
Републике Српске и члану 5. алинеја 1. Устава, затим право 
на мирно уживање имовине које је загарантовано чланом 1. 
Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људ-
ских права и основних слобода, члан 2. ст. 2. и 3. тачка к) 
и став 4. Устава Босне и Херцеговине, члан 1. Анекса 6. уз 
Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини те 
члан 1. Протокола број 12. уз поменуту Конвенцију.

Стево Памучина из Требиња је поднио Уставном суду 
Републике Српске иницијативу за оцјењивање уставности 
чл. 44. до 48. Закона о пензијском и инвалидском осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11). 
Иако је давалац иницијативе навео да оспорава одредбе 
чл. 44. до 49. наведеног закона, из садржине иницијати-
ве произлази да су оспорене одредбе које се тичу начина 
одређивања висине старосне пензије, дакле одредбе члана 
44. па закључно са чланом 48. Закона. У иницијативи се, 
прије свега, оспорава одредба члана 47. став 5. овог зако-
на, којом се годишњи лични коефицијент ограничава на 
четири, а као разлог оспоравања се наводи неравноправан 
и дискриминаторски положај осигураника који су до одла-
ска у старосну пензију остваривали плату у износу већем 
од 2.000 КМ. Тврди да су овом, као и осталим оспореним 
одредбама предметног закона повријеђене одредбе члана 
48, члана 49. ст. 1. и 5, члана 108. став 1. и члана 111. Устава 
Републике Српске. Поред тога, у иницијативи се наводи да 
ограничавање годишњег личног коефицијента није у сагла-
сности са чланом 1. Протокола број 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода, као ни са 
чланом 14. Конвенције, те с тим у вези давалац иницијативе 
износи своје мишљење како је оспореним прописивањем 
дошло до повреде права на имовину, које је загарантовано 
Конвенцијом.

Поред наведених иницијатива, Вукашин Аврић из 
Модриче доставио је Суду поднесак, означен као прилог 
иницијативи у предмету У-56/12, и то само у дијелу који 
се тиче оспорене одредбе члана 141. став 1. Закона. У под-
неску указује да је наведена законска одредба садржински 
идентична одредби члана 32. Закона о основима пензијског 
и инвалидског осигурања СРЈ за коју је Одлуком Савезног 
уставног суда СРЈ утврђено да није у сагласности са Уста-
вом Савезне Републике Југославије. Уз то, указује и на пре-
суду Европског суда за људска права, у предмету Лакићевић 
и остали против Црне Горе и Србије, којом је утврђено да 
је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1. уз Европску 
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, 
односно до повреде права на имовину подносилаца жалби 
којима је обустављена исплата пензије када су, након пен-
зионисања, поново наставили са професионалним актив-
ностима у адвокатури.

Рјешењем Суда, број: У-41/13, од 30.12.2013. године, 
иницијатива Стеве Памучине је припојена иницијативи Ни-
коле Клиске, Славка Вучуревића и Бранислава Бореновића, 
примљеној под пословним бројем: У-56/12, и одлучено је 
да се води јединствени поступак под пословним бројем: 
У-56/12.

У одговору Народне скупштине Републике Српске на 
иницијативе оспорени су наводи да наведена законска рје-
шења угрожавају суштину права на пензију и да предста-
вљају недопуштено задирање у стечена права корисника 
пензије, истичући да се, све док је евентуално умањење 
одређених примања резулатат свеопште законске реформе 
и има избалансиран утицај на кориснике истих, не може 
говорити о повреди Уставом зајемчених права. С тим у 
вези указују на Одлуку о допустивости у предмету број: 
56721/00, Neill и други против Уједињеног Краљевства, од 
29. јануара 2002. године, и Одлуку о допустивости, број: 
43440/98, од 12. октобра 2000. године, као и на Одлуку овог 
суда, у предмету број: У-58/05, од 27. фебруара 2007. го-
дине. Наводи се, такође, да је у надлежности законодавне 
власти да самостално, између осталог, редефинише осигу-
рана права из пензијско-инвалидског система, и то са свр-
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хом прилагођавања и одрживости истог у амбијенту знатно 
измијењених привредних и социјалних прилика, с тим да 
је у наведеном поступању законодавац, у настојању да обе-
збиједи владавину права и заштиту права и слобода поједи-
наца, ограничен искључиво начелима Устава. Поред тога, 
у одговору су детаљно образложени разлози због којих 
сматрају да није повријеђен члан 1. Протокола број 1. уз 
Конвенцију, као и разлози који указују да није повријеђен 
члан 10. Устава и у вези с тим наводи се да је законодавац 
тај који цијени оправданост различитог регулисања права 
и обавеза одређених истоврсних или сличних група ако се 
оваквим поступањем исправљају постојеће неједнакости 
међу њима или за то постоје други оправдани разлози. У 
одговору су, такође, оспорени наводи давалаца иницијати-
ве који се односе на повреду Протокола број 12. уз Кон-
венцију, те члана 5. Устава и Амандмана LXVI на Устав 
Републике Српске, а посебно је наглашено да су нејасни 
наводи који се тичу одредаба члана 34. Закона и наводне 
повреде уставне гаранције права на правни лијек из члана 
113. Устава. Када је ријеч о наводима којима се оспорава 
потреба ранијег ступања на снагу предметног закона, те 
израженој сумњи у ваљаност поступка којим је устано-
вљено постојање нарочито оправданих разлога у Одлуци 
Народне скупштине, број: 01-2080/11 (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 134/11), у одговору се истиче да 
је законодавац, свјестан друштвених прилика и економско-
социјалне ситуације, у складу са својим уставним овла-
шћењима, установио да овакви разлози постоје. Истовре-
мено предметне разлоге би, с обзиром на њихову уопштену 
и комплексну природу, било немогуће набројати и притом 
задржати јасност Одлуке којом се утврђују. Сматрају да су 
разлози за раније ступање Закона на снагу образложени и 
аргументима поткријепљени у Стратегији реформе система 
пензијског и инвалидског осигурања, али и у образложењу 
Приједлога закона који је разматран на сједници Народне 
скупштине. Осим наведеног, у одговору је истакнуто да 
Уставни суд није надлежан да оцјењује међусобну усагла-
шеност појединих одредаба истог закона, нити његову уса-
глашеност са одредбама Устава Босне и Херцеговине.

Оспореним одредбама члана 34. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 134/11) прописано је да радна мјеста на који-
ма се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и 
степен увећања стажа по том основу, рјешењем утврђује 
министар (став 1), да захтјев за утврђивање радних мјеста 
на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 
може да поднесе послодавац, инспектор рада, синдикат и 
заинтересовани радник (став 2), да рјешење из става 1. овог 
члана министар доноси на приједлог Комисије за утврђи-
вање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем (став 3), да приједлог за утврђи-
вање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна 
са увећаним трајањем Комисија даје на основу анализе и 
мишљења о испуњености услова за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, да комисију коју чине представник министар-
ства, представник Фонда и доктор специјалиста медицине 
рада именује министар на период од четири године и да 
за свој рад имају право на накнаду (ст. 5. и 6), да анализу 
и мишљење о испуњености услова за утврђивање радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем даје овлашћена организација (став 7), те да се по-
ступак утврђивања и поступак ревизије радних мјеста на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, 
врсте ризика код којих се може увећати стаж, неопходну 
документацију за доношење рјешења из става 1. овог чла-
на и услове које морају испуњавати овлашћене организа-
ције из става 6. овог члана министар утврђује правилником 
(став 8). Према садржају одредбе члана 44. Закона, виси-
на старосне пензије одређује се тако што се лични бодови 
осигураника помноже са вриједношћу општег бода на дан 
остваривања права. Оспорени чл. 44, 45, 46. и 47. Закона 
систематизовани су у глави IV тачка 1. која се односи на 
старосну пензију, тако да је чланом 44. прописан начин на 
који се одређује висина старосне пензије, чланом 45. начин 
на који се утврђују лични бодови осигураника, чланом 46. 

начин на који се утврђује лични коефицијент осигурани-
ка, чланом 47. начин на који се утврђује годишњи лични 
коефицијент, а чланом 48. прописана је вриједност општег 
бода на дан ступања на снагу Закона. Чланом 64. Закона 
прописано је да лични коефицијент осигураника код кога је 
узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме врше-
ња војне дужности у околностима оружаних сукоба, као и 
болест тог лица која је узрочно-посљедично везана за те 
околности, не може бити мања од 1,3. Према оспореном 
члану 68. Закона, лицу које остварује право на инвалидску 
пензију као осигураник из члана 17. овог закона годишњи 
лични коефицијент не може бити мањи од 1 (један). Чла-
ном 79. став 3. Закона прописано је да код одређивања 
породичне пензије члановима породице погинулог бор-
ца или погинулог учесника НОР-а лични коефицијент не 
може бити мањи од 1,3. Усклађивање пензија прописано је 
оспореним чл. 82. и 83. Закона, на начин да се вриједност 
општег бода из члана 48. овог закона усклађује од 1. јану-
ара сваке године, почев од 2013. године, према проценту 
промјене просјечне нето плате у Републици у претходној 
години, те да се пензије остварене до 31. децембра прет-
ходне године усклађују од 1. јануара сваке године, почевши 
од 2013. године, према проценту који представља половину 
збира процента промјене просјечне нето плате и процента 
промјене потрошачких цијена на годишњем нивоу у Репу-
блици у претходној години. Према оспореном члану 141. 
став 1. Закона, кориснику пензије који у складу са овим 
законом стекне статус осигураника у обавезном или добро-
вољном осигурању, изузев осигураника из члана 12. т. г) 
и д) овог закона, исплата пензије обуставља се за период 
тог осигурања. Оспореним чланом 142. Закона прописано 
је на који начин ће се кориснику старосне или инвалидске 
пензије коме је право признато према овом закону, а који 
стекне статус осигураника у обавезном или добровољном 
осигурању, на његов захтјев одредити нови износ пензије. 
У поглављу XI  дате су прелазне и завршне одредбе, којима 
је између осталог у члану 172. став 4. прописано да ће за 
корисника пензије која је одређена од пензијског основа у 
складу са чланом 87. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 
33/08, 1/09, 71/09, 106/09 и 118/09) Фонд по службеној ду-
жности донијети рјешење о утврђивању новог износа пен-
зије одређене од пензијског основа у складу са члановима 
77. до 86. тог закона, од првог дана наредног мјесеца након 
ступања Закона на снагу. Чланом 176. Закона прописан је 
начин на који ће се кориснику пензије коме је право при-
знато прије ступања на снагу овог закона и који је накнадно 
навршио најмање годину дана стажа осигурања одредити 
нови износ пензије а чланом 185. Закона да овај закон ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

Уставни суд је, прије свега, утврдио да су оспорене 
одредбе чл. 34, 82. и 83. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 
134/11), у току поступка пред Судом, измијењене и допуње-
не Законом о измјенама и допунама Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 82/13).

Поред тога, утврђено је да је о уставности појединих 
одредаба овог закона, Уставни суд одлучивао у раније вође-
ним поступцима. Наиме, Рјешењем број: У-20/12, од 26. 
јуна 2013. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 60/13), Уставни суд Републике Српске није прихватио 
иницијативу за оцјену уставности, поред осталих, и одре-
даба члана 45. став 2, члана 47. став 5. и члана 172. ст. 1, 2, 
3, 4. и став 5. тачка в) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању. Суд је донио наведено рјешење полазећи, поред 
осталог, од чињенице да Устав не уређује услове и начин 
остваривања права из пензијског и инвалидског осигу-
рања, те да се иста сагласно уставном овлашћењу из тачке 
12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим 
је замијењен члан 68. Устава, уређују законом и оцијенио 
да се оспореним законским одредбама не повређује прин-
цип једнакости из члана 10. Устава, будући да се пропи-
сани услови и начин остваривања права из пензијског и 
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инвалидског осигурања једнако односе на све осигуранике 
који се налазе у истој правној ситуацији прописаној тим 
одредбама. Такође, Суд је оцијенио да је прописивање на-
чина престанка стечених права из пензијског и инвалидског 
осигурања, одређивања личних бодова и годишњег личног 
коефицијента, као и одређивање за које кориснике пензије 
ће Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике 
Српске, након ступања закона на снагу, донијети ново рје-
шење о утврђивању новог износа пензије, а за које изузетно 
неће поново доносити, у оквирима уставног овлашћења за-
конодавца и ствар цјелисходности, за чију оцјену Суд није 
надлежан.

Уз то, Одлуком Суда, број: У-38/12, од 30. октобра 
2013. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
96/13), утврђено је да члан 141. став 1. Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 134/11) није у сагласности са Уставом Репу-
блике Српске. Суд је у овом предмету оцијенио да начин на 
који су наведеном законском одредбом прописани услови 
под којим се користи право на пензију није у сагласности 
са Уставом. Наиме, по оцјени Суда, чланом 141. став 1. За-
кона дошло је до повреде права на мирно уживање имовине 
грађана гарантованог чланом 1. Протокола број 1. уз Европ-
ску Конвенцију за заштиту људских права и основних сло-
бода, те у вези с тим и члана 5. алинеја 1. и члана 48. став 
1. Устава. Такође, Суд је оцијенио да је наведеном одред-
бом Закона дошло до повреде члана 10. Устава, којом се 
гарантује једнакост у правима, обавезама и у уживању јед-
наке правне заштите, те одредби члана 39. ст. 1. и 3. Устава, 
којим се јемчи слобода рада, слободан избор занимања и 
доступност радног мјеста под једнаким условима.

Имајући у виду да је Уставни суд већ одлучивао о устав-
ности одредаба члана 45. став 2, члана 47. став 5, члана 141. 
став 1. и члана 172. став 4. Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 134/11), Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) 
Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), одлучио да 
не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењи-
вање уставности ових одредаба.

У поступку оцјењивања уставности осталих оспорених 
одредби Закона о пензијском и инвалидском осигурању Суд 
је имао у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: 
да се уставно уређење Републике темељи, поред осталог, 
на гарантовању и заштити људских слобода и права у скла-
ду са међународним стандардима (члан 5. алинеја 1), да 
су грађани Републике равноправни у слободама, правима 
и дужностима, једнаки пред законом и да уживају исту 
правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну 
припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, 
образовање, имовно стање, политичко и друго увјерење, 
друштвени положај или друго лично својство (члан 10), 
да се слободе и права остварују, а дужности испуњавају на 
основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се усло-
ви за остваривање појединих од њих утврђују законом, а да 
се законом може прописати начин остваривања појединих 
права и слобода само када је то неопходно за њихово оства-
ривање (члан 49. ст. 1. и 2), као и да Република уређује и 
обезбјеђује, између осталог, социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите (тачка 12. Амандмана XXXII на 
Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Уста-
ва).

Приликом разматрања оспорених законских одредби 
Суд је имао у виду и одредбе члана 1. Протокола број 1. уз 
Европску конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода, којим је гарантовано право на имовину, тако што 
је предвиђено да свако физичко или правно лице има право 
на неометано уживање своје имовине, те да нико не може 
бити лишен своје имовине, осим у јавном интересу (став 1), 
као и да претходне одредбе, међутим, ни на који начин не 
утичу на право државе да примјењује законе које сматра по-
требним да би регулисала коришћење имовине у складу са 
општим интересима или да би обезбиједила наплату поре-
за или других дажбина или казни (став 2). Такође, одредбу 
члана 14. Европске конвенције за заштиту људских права и 

основних слобода којом је прописано да се уживање пра-
ва и слобода предвиђених овом конвенцијом обезбјеђује 
без дискриминације по било ком основу, као што су пол, 
раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или дру-
го мишљење, национално или социјално поријекло, веза с 
неком националном мањином, имовно стање, рођење или 
други статус. Сличну, мада не идентичну одредбу у погледу 
забране дискриминације садржи и члан 1. ст. 1. и 2. Про-
токола број 12. уз ову конвенцију, према којој ће се свако 
право које закон предвиђа остваривати без дискриминације 
по било ком основу, као нпр. полу, раси, боји коже, језику, 
вјероисповијести, политичком и другом увјерењу, нацио-
налном или друштвеном поријеклу, повезаности с нацио-
налном мањином, имовини, рођењу или другом статусу и 
да јавне власти неће ни према коме вршити дискримина-
цију по основима као што су они поменути у ставу 1.

Полазећи од наведених уставних одредби, Законом о 
пензијском и инвалидском осигурању прописано је да се 
овим законом уређује обавезно пензијско и инвалидско 
осигурање на основу међугенерацијске солидарности и до-
бровољно пензијско и инвалидско осигурање за лица која 
нису обавезно осигурана по овом закону, као и права и оба-
везе на основу тих осигурања (члан 1), 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), те да се права из пензијског и 
инвалидског осигурања остварују и користе само под усло-
вима прописаним законом, а да обим права зависи од ду-
жине пензијског стажа осигураника и висине плата и осно-
вица осигурања на које је плаћен допринос за пензијско и 
инвалидско осигурање (члан 3).

Оцјењујући уставност оспорених одредби члана 34. За-
кона, Суд је поред раније наведених одредаба Устава имао у 
виду и члан 97. Устава, којим је утврђено да послове држа-
вне управе обављају министарства и други републички ор-
гани управе (став 1), те да министарства и други републич-
ки органе управе спроводе законе и друге прописе и опште 
акте Народне скупштине и Владе и акте предсједника Ре-
публике, рјешавају у управним стварима, врше управни 
надзор и обављају друге управне послове утврђене зако-
ном (став 2), као и члан 111. Устава, према којем 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 про-
тив донесеног акта изјави жалбу, односно употријеби друго 
законом предвиђено правно средство.

Уз то, приликом оцјене оспореног члана 34. Закона, 
Суд је имао у виду и одредбе чл. 30, 31. и 32. истог зако-
на којима је одређен појам стажа осигурања са увећаним 
трајањем, затим прописани критеријуми за одређивање 
радног мјеста, односно посла на којем је рад нарочито те-
жак, опасан и штетан по здравље, као и општи услови за 
примјену овог института. У том смислу, а поводом навода 
давалаца иницијативе да се битна питања од којих зависи 
остваривање права из пензијског и инвалидског осигурање 
не могу преносити на извршне органе власти, Суд је оције-
нио да је законодавац, у оквиру наведеног уставног овла-
шћења да уреди систем у области социјалног осигурања и 
других облика социјалне сигурности, што подразумијева 
и систем пензијског и инвалидског осигурања, прописао 
услове и начин остваривања права и обавеза по основу 
овог осигурања, а у оквиру тога и стаж осигурања који се 
рачуна са увећаним трајањем. Дакле, Законом су прописа-
ни услови и критеријуми за одређивање конкретних радних 
мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, а министар је само овлашћен да у сваком поједи-
начном случају, по захтјеву овлашћених лица и на законом 
прописан начин, утврди да ли одређено радно мјесто испу-
њава услове да буде утврђено као радно мјесто на којем се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, као и степен 
увећања стажа по том основу. Стога, по оцјени Суда, пропи-
сивањем као у оспореним одредбама члана 34. Закона нису 
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прекорачена уставна овлашћења законодавца из тачке 12. 
Амандмана XXXII на Устав Републике Српске да уређује 
и обезбјеђује, поред осталог, социјално осигурање и друге 
облике социјалне заштите.

Суд је, такође, оцијенио да нису основани ни наводи да-
валаца иницијативе да оспорени члан 34. Закона није у са-
гласности са Уставом, будући да њиме није прописано који 
је орган надлежан да рјешава по жалбама лица која су овла-
шћена да поднесу захтјеве за утврђивање радних мјеста на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 
Приликом овакве оцјене Суд је пошао од одредбе члана 
113. став 3. Устава, којом је утврђено да о законитости поје-
диначних аката, којима државни органи и организације које 
врше јавна овлашћења рјешавају о правима или обавезама, 
одлучује суд у управном спору, ако за одређену ствар није 
законом предвиђена друга судска заштита. Наиме, судска 
заштита у управном спору уређена је Законом о управним 
споровима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
109/05 и 63/11). Овај закон уређује предмет управног спо-
ра, надлежност за рјешавање управних спорова, странке, 
правила поступка, правна средства и обавезност пресуде, 
прописујући да у управним споровима судови одлучују 
о законитости коначних аката којима републички органи 
управе и републичке управне организације и ограни једи-
нице локалне самоуправе у општини и граду, предузећа, 
установе и друга правна лица која врше јавна овлашћења 
рјешавају о правима и обавезама физичких и правних лица 
или других странака у појединачним управним стварима. 
С обзиром на изложено, а имајући у виду садржину оспо-
реног члана 34. Закона, Суд је оцијенио да оспореним про-
писивањем није доведена у питање могућност да против 
рјешења министра као коначног појединачног акта одлучи 
суд у управном спору.

Оспорене одредбе члана 44, члана 45. ст. 1, 2, 3. и 4., 
члана 46, члана 47. ст. 1, 2, 3, 4, 6. и 7, члана 48, те чл. 82. 
и 83. Закона су, по оцјени Суда, такође донесене у окви-
ру уставних овлашћења законодавца да уреди систем пен-
зијског и инвалидског осигурања, а у оквиру тога права и 
обавезе по том основу, као и услове и начин остваривања 
права из пензијског и инвалидског осигурања. Наиме, за-
конско прописивање начина обрачуна висине старосне пен-
зије које се заснива на бодовном систему према коме се све 
пензије исказују у личним бодовима, а висина пензије одре-
ђује према формули која представља производ личног бода 
и вриједности општег бода, који је исти за све осигуранике 
на дан остваривања права као и начин обрачуна годишњег 
личног коефицијента, те вриједности општег бода на дан 
ступања на снагу закона засновано је, по оцјени Суда, на 
уставном овлашћењу из члана 49. ст. 1. и 2. Устава и тачке 
12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске. У окви-
ру наведеног уставног овлашћења законодавног органа је 
и прописивање начина усклађивања вриједности општег 
бода и начина усклађивања пензија. Оваква оцјена у погле-
ду наведених законских одредби, по оцјени Суда, произла-
зи из чињенице да Устав не утврђује на непосредан начин 
одређена права по основу пензијског осигурања већ даје 
овлашћење законодавцу да у цјелини уреди начин оствари-
вања права запослених и чланова њихових породица на со-
цијалну сигурност и социјално осигурање поштујући при 
томе ограничења која пред њега поставља Устав, а посебно 
она која произлазе из начела владавине права и она којима 
се  штите општа уставна добра и вриједности, као што је 
нпр. равноправност грађана. На који начин ће ова питања 
бити уређена су одраз цјелисходне процјене законодавца у 
уређивању пензијског и инвалидског осигурања, а оцјену 
оправданости и цјелисходности законских рјешења, према 
члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан да оцјењује.

При томе, прописаним начином бодовног вредновања 
пензијског стажа за одређивање висине старосне пензије, 
као и начина усклађивања вриједности општег бода и 
усклађивања пензија није дошло до повреде начела рав-
ноправности из члана 10. Устава, како то наводе даваоци 
иницијативе, будући да се једнако односе на све грађане-
осигуранике, који се налазе у истој правној ситуацији про-
писаној оспореним одредбама. Наиме, уставни принцип 
једнакости и равноправности грађана из члана 10. Устава, 

не подразумијева једнакост грађана у апсолутном смислу 
те ријечи, већ изједначеност у правима и слободама оних 
грађана који се, са аспекта удовољавања одређеним истим 
критеријумима, могу сврстати у заједничку категорију, 
а који се, при томе налазе у истим правним ситуацијама. 
Из истих разлога оспорене одредбе нису несагласне ни са 
одредбама члана 14. Европске конвенције за заштиту људ-
ских права и основних слобода и члана 1. Протокола број 
12. уз Конвенцију.

Наводи давалаца иницијативе који се тичу нејасноћа 
које наводно ствара одредба члана 47. став 1. Закона, као 
и начин примјене оспорених законских рјешења, по оцјени 
Суда, не доводе у питање сагласност оспорених одредби 
овог закона са Уставом. Узгред, иако је ранијом одлуком 
овог суда одлучивано о сагласности одредбе члана 47. став 
5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању са Уста-
вом, указује се да овај Суд није надлежан за оцјењивање 
сагласности оспорене одредбе члана 47. став 5. Закона са 
чланом 3. став 2. истог закона, будући да, према члану 115. 
Устава, не оцјењује међусобну сагласност одредаба истог 
закона.

У односу на оспорене одредбе чл. 64, 68. и члана 79. 
став 3. Закона, Суд је утврдио да нормирањем као у наве-
деним одредбама није дошло до повреде члана 10. Устава, 
како то тврде даваоци иницијативе и члана 14. Европске 
конвенције. Оспорене одредбе којима се прописује да го-
дишњи лични коефицијент одређеним категоријама осигу-
раника, односно члановима породице погинулог борца или 
погинулог учесника НОР-а не може бити мањи од мањи од 
1,3 (за лица из члана 64. и члана 79. став 3), односно мањи 
од 1 (за лица на која се односи члан 68) су, по оцјени Суда, 
у оквиру уставног овлашћења законодавца да уређује со-
цијално осигурање из тачке 12. Амандмана XXXII на Уст-
ав Републике Српске. Наведене одредбе се односе једнако, 
под истим условима, на све грађане који се налазе у истој 
правној ситуацији прописаној тим одредбама. О оправда-
ности овим законским одредбама утврђене висине личног 
коефицијента наведеним категоријама лица, као и њиховој 
примјени у пракси, Уставни суд у смислу члана 115. Устава 
није надлежан да одлучује.

Оспореним одредбама члана 142. став 2. и члана 176. 
став 2. Закона, којима је прописан начин поновног одређи-
вања пензије за кориснике старосне или инвалидске пен-
зије који су право на пензију остварили по новом закону, 
односно начин поновног одређивања пензија корисницима 
којима је право на пензију признато по прописима који су 
се примјењивали до дана ступања на снагу овог закона, 
такође, по оцјени Суда није, повријеђен уставни принцип 
једнакости из члана 10. Устава, јер једнакост, као што је 
већ речено, не подразумијева једнакост у апсолутном сми-
слу, већ гарантује једнакост грађана који се налазе у истим 
или сличним правним ситуацијама. У конкретном случају 
лица која третирају оспорене законске одредбе не налазе 
се у истим правним ситуацијама, због чега је законодавац 
могао, сходно својим уставним овлашћењима, да на разли-
чит начин пропише начин поновног одређивања пензија. 
Цијенећи остале наводе и разлоге оспоравања одредаба 
члана 142. став 2. Закона, Суд је утврдио да се ради о пи-
тањима изван надлежности Уставног суда, с обзиром на то 
да Уставни суд није надлежан да оцјењује уставност поје-
диних одредаба Закона са становишта њихове прецизности 
и примјене. Исто тако, Суд није надлежан да разматра уса-
глашеност оспореног члана 176. Закона са чланом 3. истог 
закона.

У погледу навода даваоца иницијативе да оспорени 
члан 172. Закона није у сагласности са чланом 10. Устава 
из разлога што борци Војске Републике Српске нису изу-
зети од поновног одређивања пензија, Суд је рјешавајући 
о уставности одредаба члана 172. став 5. тачка в) Закона, 
у предмету У-20/12, заузео став да је ствар законодавне 
политике и разлога цјелисходности одређивање за које се 
кориснике пензије, након ступања на снагу овог закона, 
неће поново одређивати пензија. Чињеница да одређена 
категорија лица није обухваћена законским рјешењем не 
чини те одредбе неуставним, јер се њихова уставност ције-
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ни према ономе што те одредбе садрже. Наиме, Суд може 
само да оцијени да ли се конкретним законским рјешењем 
повређује наведено уставно начело, али не и да ли је ово на-
чело повријеђено само зато што одређена категорија лица 
која би по мишљењу даваоца иницијативе требала бити 
изузета од поновног одређивања пензија није обухваћена.

Оспореним одредбама Закона о пензијском и инвалид-
ском осигурању, по оцјени Суда, није повријеђено ни право 
на мирно уживање имовине утврђено чланом 1. Протокола 
број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода. Наиме, право на пензију не подразу-
мијева право на одређени износ пензије. Имајући у виду да 
је у конкретном случају управо такав случај, односно да је 
оспореним одредбама прописан начин одређивања висине 
старосне пензије, утврђивања коефицијената, као и начин 
усклађивања пензија, не може се сматрати да је дошло до 
повреде наведеног права предвиђеног Конвенцијом.

Оцјењујући оспорени члан 185. Закона, којим је про-
писано да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, 
Суд је имао у виду одредбу члана 109. став 1. Устава, којом 
је утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају 
на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим 
ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да ра-
није ступе на снагу. Полазећи од наведене одредбе Устава, 
а након увида у Одлуку број: 01-2080/11, од 23. децембра 
2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
134/11), Суд је утврдио да оспореном одредбом члана 185. 
Закона није повријеђен уставни принцип из члана 109. став 
1. Устава, јер је Народна скупштина Републике Српске у 
поступку доношења Закона утврдила да постоје нарочито 
оправдани разлози за ступање на снагу Закона наредног 
дана од дана објављивања. Суд, према члану 115. Устава, 
није надлежан да цијени оправданост и цјелисходност ра-
злога, већ само да ли су разлози за то утврђени од стране 
Народне скупштине у поступку доношења Закона.

Према члану 115. Устава, Уставни суд није надлежан 
да оцјењује сагласност оспорених одредаба Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању са одредбама члана 2. 
став 2. и став 3. тачка к) и став 4. Устава Босне и Херцего-
вине и члана 1. Анекса 6. уз Општи оквирни споразум за 
мир у Босни и Херцеговини.

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 гла-
сник Републике Српске”, број 104/11), одлучио без доноше-
ња рјешења о покретању поступка.

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

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

Број: У-56/12 Предсједник
19. фебруара 2014. године Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 
Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и чла-
на 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 
и 92/12), на сједници одржаној 19. фебруара 2014. године,  
д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности 

и законитости Програма рјешавања проблема расељених 
лица, повратника и избјеглица за 2013. годину Министар-
ства за избјеглице и расељена лица Владе Републике Срп-
ске.

О б р а з л ож е њ е
Лазо Зец из Шипова дао је Уставном суду Републике 

Српске иницијативу за оцјењивање уставности и зако-
нитости Програма рјешавања проблема расељених лица, 
повратника и избјеглица за 2013. годину Министарства 
за избјеглице и расељена лица Владе Републике Српске. 
Оспореним Програмом, односно т. 2.2. и 3.4. овог акта, по 
мишљењу даваоца иницијативе, није уобзирен повратак 
Срба и припадника етничких мањина и група, односно нису 
предвиђена средства за финансирање њиховог повратка у 
Републику Српску, чиме су, како је наведено, доведени у 
неравноправан положај у односу на Хрвате и Бошњаке. С 
обзиром на то да оспорене одредбе Програма сматра супро-
тним чл. 5, 10, 16, и 17. Устава Републике Српске, давалац 
иницијативе предлаже да Суд укине њихов садржај и нало-
жи Министарству доношење нових рјешења ових одредби 
у складу са Уставом Републике Српске и Уставом Босне и 
Херцеговине, те да донесе привремену мјеру за обуставу 
извршења Јавног позива од 12. априла 2013. године који је, 
како је наведено, проистекао из оспорених одредаба Про-
грама.

Према одредби члана 115. став 1. т. 1. и 2. Устава Репу-
блике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, 
других прописа и општих аката са Уставом и сагласности 
прописа и општих аката са законом.

Имајући у виду наведену уставну одредбу, Суд је оције-
нио да оспорени акт по својој садржини и предмету регули-
сања нема карактер општег акта, за који је, сагласно члану 
115. Устава, обезбијеђена оцјена уставности и законитости 
у уставносудском поступку. Наиме, по оцјени Суда, оспоре-
ни Програм представља акт техничко-спроведбеног карак-
тера, донесен у поступку извршавања законом утврђених 
права расељених лица, повратника и избјеглица у Републи-
ку Српску и Федерацију Босне и Херцеговине. Овим ак-
том се не уређују права и обавезе наведених лица већ се, 
сагласно начину и методу прописаним законом, утврђују 
конкретни износи средстава намијењених за реализацију 
основних циљева Програма.

С обзиром на то да оспорени акт, прије свега по садржи-
ни, те по форми и начину доношења нема карактер општег 
правног акта, Суд је оцијенио да није у надлежности Устав-
ног суда да оцјењује уставност и законитост овог акта.

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

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

Број: У-40/13 Предсједник
19. фебруара 2014. године Уставног суда,
Бања Лука Џерард Селман, с.р.

Агенција за банкарство Републике Српске
Агенција за банкарство Републике Српске, у управној 

ствари подносиоца захтјева Микрокредитна фондација 
“Alfa-plus” Бања Лука, заступаној по директору Младену 
Карапетровићу, у предмету одузимања дозволе за рад, на 
основу чл. 23, 46. и 47. Закона о микрокредитним организа-
цијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/06 и 
116/11), члана 2. Одлуке о условима и поступку одузимања 
дозволе за рад микрокредитних организација (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 3/07), члана 5. став 2. За-
кона о Агенцији за банкарство Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 59/13) и члана 190. 
Закона о општем управом поступку (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

1. Агенција за банкарство Републике Српске одузи-
ма дозволу за рад Микрокредитној фондацији “Alfa-plus” 
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Бања Лука, са сједиштем у Републици Српској, у Бањој 
Луци, у Улици Јована Дучића број 42, уписаној у регистар 
Основног суда у Бањој Луци, 25.09.2007. године, Рјешењем 
број: 071-0-РЕГ-07-001515.

2. Микрокредитна фондација “Alfa-plus” Бања Лука 
престаје са обављањем дјелатности 31.12.2013. године.

3. Са даном престанка обављања дјелатности Микро-
кредитној фондацији “Alfa-plus” Бања Лука забрањено је 
да се бави пословима микрокредитирања утврђеним Зако-
ном о микрокредитним организацијама.

4. Ово правоснажно рјешење о одузимању дозволе за 
рад Микрокредитној фондацији “Alfa-plus” Бања Лука 
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и у 
дневном листу “Глас Српске”.

5. Орган управљања Микрокредитне фондације “Alfa-
plus” Бања Лука дужан је донијети и доставити Агенцији 
за банкарство Републике Српске одлуку о распоређивању 
остатка имовине након измирених обавеза Микрокредитне 
фондације “Alfa-plus” Бања Лука у року од 30 дана од дана 
правоснажности овог рјешења.

Број: 03-1049-1/13
21. фебруара 2014. године Директор,
Бања Лука Славица Ињац, с.р.

Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 260. став 1. т. в) и с) Закона о тржишту 
хартија од вриједности (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), те члана 
224. и члана 228. став 1. тачка а) Закона о инвестиционим 
фондовима (“Службени гласник Републике Српске”, број 
92/06), поступајући у предмету ванредне контроле над по-
словањем Друштва за управљање инвестиционим фондо-
вима “Балкан инвестмент менаџмент” (“Balkan Investment 
Management”) а.д. Бања Лука, Комисија за хартије од 
вриједности Републике Српске, на 74. сједници, одржаној 
19.02.2014. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Друштву за управљање инвестиционим фондови-

ма “Балкан инвестмент менаџмент” (“Balkan Investment 
Management”) а.д. Бања Лука, са сједиштем у Алеји Светог 
Саве 61, Бања Лука, које управља Затвореним инвестицио-
ним фондом са јавном понудом “Балкан инвестмент фонд” 
(“Balkan Investment Fond”) а.д. Бања Лука, уписаним у Ре-
гистар фондова Републике Српске, који води Комисија за 
хартије од вриједности Републике Српске, под идентифика-
ционим бројем ЗЈП – 10, трајно се одузима дозвола дата 
рјешењима Комисије за хартије од вриједности Републи-
ке Српске, број: 04-041-III-03/00, од 21.07.2000. године, и 
број: 01-УП-041-1591/07, од 04.05.2007. године.

2. Налаже се Надзорном одбору Затвореног инвести-
ционог фонда са јавном понудом “Балкан инвестмент 
фонд” (“Balkan Investment Fond”) а.д. Бања Лука да у року 
од 60 дана по пријему овог рјешења објави јавну понуду 
за избор друштва на које се преноси управљање тим за-
твореним инвестиционим фондом те да, поступајући при 
том у најбољем интересу акционара Фонда, изабере најпо-
вољнију понуду и до истека овог рока потпише уговор о 
управљању са другим друштвом за управљање у складу с 
одредбама члана 74. Закона о инвестиционим фондовима.

3. Налаже се Централном регистру хартија од вријед-
ности а.д. Бања Лука као банци депозитару Затвореног ин-
вестиционог фонда са јавном понудом “Балкан инвестмент 
фонд” (“Balkan Investment Fond”) а.д. Бања Лука да до 
потписивања уговора о управљању с новим друштвом за 
управљање које ће управљати тим фондом, у име тог фон-
да, директно плаћа његове трошкове предвиђене чланом 
66. став 1. т. б), в), д), ж), и), ј) и л) Закона о инвестиционим 
фондовима.

4. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном до-
стављања странци.

5. Диспозитив овог рјешења објавити у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.
 Предсједница
Број: 01-УП-62-2110-7/14 Комисије за хартије
19. фебруара 2014. године од вриједности РС,
Бања Лука Мира Поткоњак, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 31/13, рјешавајући захтјев Сташе Кошарца, 
предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине, на основу члана IV/3ф) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2 и члана 61 ст. 1 и 5 Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Tudor Pantiru, потпредсједник,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија,
- Constance Grewe, судија,
- Мирсад Ћеман, судија,
- Маргарита Цаца-Николовска, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 23. јануара 2014. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Утврђује се да Изјава Клуба представника бошњачког народа 
у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о 
деструктивности по витални интерес бошњачког народа у Босни и 
Херцеговини у Приједлогу закона о измјенама Закона о оснивању 
Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцегови-
ни број 01,02-02-1-58/13 од 10. децембра 2013. године испуњава 
услове процедуралне исправности из члана IV/3ф) Устава Босне 
и Херцеговине.

Утврђује се да Приједлогом закона о измјенама Закона о ос-
нивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Хер-
цеговини број 01,02-02-1-58/13 од 10. децембра 2013. године није 
повријеђен витални интерес бошњачког народа у Босни и Херце-
говини.

Поступак усвајања Закона о измјенама Закона о оснивању 
Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини 
број 01,02-02-1-58/13 од 10. децембра 2013. године треба спровести 
према процедури из члана IV/3д) Устава Босне и Херцеговине.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Сташа Кошарац, предсједавајући Дома народа Парламентар-

не скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: подносилац 
захтјева), поднио је 23. децембра 2013. године Уставном суду Босне 
и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) захтјев за испити-
вање регуларности поступка, односно утврђивање постојања или 
непостојања уставног основа за проглашење Приједлога закона 
о измјенама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне 
енергије у Босни и Херцеговини број 01,02-02-1-58/13 од 10. де-
цембра 2013. године (у даљем тексту: Приједлог закона) штетним 
по витални интерес бошњачког народа.

II - Захтјев
а) Наводи из захтјева
2. Подносилац захтјева је навео да је на 34. сједници Дома наро-

да Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Дом народа), одржаној 16. децембра 2013. године, разматран захтјев 
Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет ми-
нистара) за разматрање Приједлога закона. Након усвајања захтјева 
за разматрање Приједлога закона по хитном поступку, посланици у 
Клубу бошњачког народа Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина 
Капетановић прогласили су Приједлог закона штетним по витални 
интерес бошњачког народа. Након проглашења Приједлога закона 
штетним по витални интерес бошњачког народа прекинута је ра-
справа и приступило се гласању о томе да ли је Приједлог закона 
штетан по витални интерес бошњачког народа. Клуб српског народа 
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са пет гласова “против” изјаснио се да Приједлог закона не сматра 
штетним по витални национални интерес бошњачког народа. Клуб 
хрватског народа са четири гласа “против” и једним гласом “суздр-
жан” изјаснио се да Приједлог закона не сматра штетним по витални 
национални интерес бошњачког народа. Клуб бошњачког народа са 
три гласа “за” и једним гласом “против” изјаснио се да Приједлог 
закона сматра штетним по витални национални интерес бошњачког 
народа (подносилац захтјева доставио је неауторизовани транскри-
пт са сједнице Дома народа, одржане 16. децембра 2013. године). 
Подносилац захтјева је, даље, навео, како се већина посланика у 
клубовима хрватског и српског народа изјаснила против тога да је 
Приједлог закона штетан по витални интерес бошњачког народа, 
формирана је Заједничка комисија за рјешавање питања виталног 
интереса (у даљем тексту: Заједничка комисија) коју чине три посла-
ника из сваког конститутивног народа ради рјешавања спорног пи-
тања (Халид Гењац, Борјана Кришто и Крстан Симић). Заједничка 
комисија је одржала 16. децембра 2013. године сједницу на којој су 
њени чланови Борјана Кришто и Крстан Симић остали при својим 
становиштима да се противе тврдњи да је Приједлог закона ште-
тан по витални интерес бошњачког народа. Осим тога, Заједничка 
комисија је констатовала да није постигла рјешење и утврдила да, 
у складу са одредбама Устава Босне и Херцеговине, предмет треба 
упутити Уставном суду (подносилац захтјева је доставио записник 
са сједнице Заједничке комисије од 16. децембра 2013. године) на 
даљи поступак.

3. Из Изјаве Клуба посланика бошњачког народа од 16. де-
цембра 2013. године, коју су потписали Сулејман Тихић, Нермина 
Капетановић и Халид Гењац (наведену изјаву подносилац захтјева 
је доставио уз захтјев, у даљем тексту: Изјава), слиједи да подно-
сиоци Изјаве проглашавају Приједлог закона штетним по витални 
интерес бошњачког народа. У образложењу разлога за наведено 
подносиоци Изјаве су навели да је Савјет министара 10. децембра 
2013. године у парламентарну процедуру упутио Приједлог закона 
са приједлогом да се разматра по хитном поступку. У Закону о ос-
нивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Хер-
цеговини члан 17 став 2 гласи: “Компанија не може да врши распо-
дјелу добити дионичарима било путем дивиденди или на други на-
чин у периоду од десет (10) година након регистрације Компаније. 
Сав нетоприход користиће се само за потребе резерви, поправки, 
побољшања и проширења преносног система.” Чланом 1 Пријед-
лога закона предлаже се измјена наведеног става 2 члана 17 Зако-
на о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у Босни 
и Херцеговини, тако да би он гласио: “2. Скупштина дионичара 
доноси одлуку о начину расподјеле добити, укључујући и акуму-
лирану добит, на приједлог Управног одбора, а по усвајању финан-
сијског извјештаја.” Осим тога, и осталим члановима Приједлога 
закона се, у суштини, предлажу измјене Закона о оснивању Ком-
паније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини, које 
укидају постојећа ограничења у расподјели добити. Подносиоци 
Изјаве су, даље, навели да је Компанија за пренос електричне енер-
гије регистрована 2006. године, а основана је с циљем обезбјеђења 
стабилног и поузданог снабдијевања електричном енергијом до-
маћинстава и привредних субјеката у Босни и Херцеговини. У ту 
сврху су, све од оснивања Компаније, прикупљана финансијска 
средства од грађана Босне и Херцеговине, која се, према изричи-
тим одредбама Закона о оснивању Компаније за пренос електричне 
енергије у Босни и Херцеговини, у периоду од десет година након 
регистрације Компаније могу да користе само за потребе резерви, 
поправки, побољшања и проширења преносног система. Дакле, 
Приједлогом закона укинула би се обавеза намјенског трошења 
тих финансијских средстава и омогућило би се њихово преусмје-
равање на краткорочне буџетске потребе чак и без претходног 
усвајања инвестиционих планова. Приједлог закона би угрозио: 
економску и финансијску стабилност “Електропријеноса Босне и 
Херцеговине”, несметано средњорочно и дугорочно функциони-
сање “Електропријеноса Босне и Херцеговине” и високонапонске 
мреже у цијелој земљи и поузданост преносног система и испу-
њавање међународних обавеза које је Босна и Херцеговина преу-
зела потписивањем Повеље о енергетској заједници. Подносиоци 
Изјаве су истакли да “средства су скупљана од грађана ради оси-
гурања њиховог стабилног и поузданог снабдијевања електричном 
енергијом. Приједлогом закона се омогућава преусмјеравање и не-
намјенско трошење тих средстава у краткорочне буџетске потребе. 
То сасвим извјесно угрожава стабилно средњорочно и дугорочно 
функционирање ‘Електропријеноса БиХ’ и снабдијевање грађана 
електричном енергијом. Због тога је Приједлог закона деструкти-
ван по витални интерес бошњачког народа”.

4. Из изјаве Клуба посланика хрватског народа Борјане Кри-
што, члана Заједничке комисије (изјава је достављена уз захтјев 
коју је потписала Борјана Кришто, изјава је без датума, броја и 
протоколарног печата), слиједи да Приједлог закона није штетан 
по витални интерес бошњачког народа, јер не прави разлику пре-
ма националном основу. Приједлог закона не садржи нити једну 
одредбу која ставља у повољнији или неповољнији положај било 
који од конститутивних народа, у конкретном случају бошњачки 
народ, због чега није повријеђен витални интерес бошњачког на-

рода. Због наведеног, Борјана Кришто је навела да у потпуности 
остаје при своме и становишту Клуба посланика хрватског народа, 
односно њиховом изјашњењу са сједнице Дома народа, одржане 
16. децембра 2013. године.

5. Из изјаве Клуба посланика српског народа Крстана Си-
мића, члана Заједничке комисије (изјава је достављена уз захтјев 
коју је потписао Крстан Симић, изјава је без датума, броја и про-
токоларног печата), слиједи потпуно идентична садржина као и у 
изјави Клуба посланика хрватског народа Борјане Кришто, члана 
Заједничке комисије, односно “да у потпуности остаје при своме 
и стајалишту Клуба посланика српског народа, односно њиховом 
изјашњењу са сједнице Дома народа, одржане 16. децембра 2013. 
године”.

b) Одговор на захтјев
6. Уставни суд је установио да је у конкретном случају задо-

вољен услов контрадикторности поступка пред Уставним судом 
тиме што је подносилац захтјева уз захтјев доставио изјаве Клу-
ба посланика српског народа Крстана Симића, члана Заједничке 
комисије, и Клуба посланика хрватског народа Борјане Кришто, 
члана Заједничке комисије, који су, у своје име и у име клубова 
посланика српског и хрватског народа, оспорили наводе подноси-
лаца Изјаве због чега није тражио изјашњење на захтјев клубова 
хрватског и српског народа.

III - Релевантни прописи
7. У Закону о оснивању Компаније за пренос електричне енер-

гије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцего-
вине”, бр. 35/04 и 76/09) релевантне одредбе гласе:

Члан 1.
Циљеви

1. Овим законом успоставља се акционарско/дионичко 
друштво за пренос електричне енергије “Електропренос Босне и 
Херцеговине”(у даљем тексту: Компанија) и дефинишу се њего-
ве функције, овлаштења, управљање и власништво. Компанија ће 
обављати своје дјелатности на цијелој територији Босне и Херце-
говине.

2. Циљ овог закона је формирање јединствене преносне ком-
паније и обезбјеђење континуираног снабдијевања електричном 
енергијом по дефинисаним стандардима квалитета за добробит 
грађана Босне и Херцеговине. Законом се намјерава подржати 
стварање тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини и 
интеграција тог тржишта у регионално тржиште електричне енер-
гије и регионалне развојне активности у вези с енергијом. Закон се 
базира на постојећој међународној пракси и примјењивим дирек-
тивама Европске уније (и имплементацији директива ЕУ у земља-
ма чланицама Европске уније).

Члан 10.
Власници

Почетни власници Компаније су:
1. Федерација Босне и Херцеговине и
2. Република Српска.

Члан 17. ст. 2. и 3.
Расподјела и кориштење нето прихода

2. Компанија не може вршити расподјелу добити акционари-
ма/дионичарима, било путем дивиденди или на други начин, у 
периоду од десет (10) година након регистрације Компаније. Сав 
нето приход користиће се само за потребе резерви, поправки, по-
бољшања и проширења преносног система.

3. Десет (10) година након регистрације Компаније, Управни 
одбор може да одобри расподјелу добити акционарима, у дивиден-
дама или на други начин, у износу и под условима који су у складу 
с овим законом, Статутом и савјесним финанцијским управљањем 
Компанијом.

Члан 20.
Органи Компаније

Управљачки органи Компаније су:
1. Скупштина дионичара;
2. Управни одбор; и
3. Управа.

Члан 24. став 1. тачка ц.
Права акционара

Подлијежући ограничењима наведеним у одредбама овог зако-
на, права власника акција обухваћају:

c) право да учествује у нето приходу Компаније подлијежући 
ограничењима предвиђеним у члану 17. (Расподјела и кориштење 
нето прихода) овог закона;
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Члан 26.
Управљање Компанијом

У складу с одредбама овог закона, пословање Компаније над-
зире Управни одбор, а Компанијом руководи Управа у којој је исти 
број представника три конститутивна народа у БиХ. Одговорност 
и начин рада Управе уређује се Статутом и правилницима.

Члан 27. став 1. тачка ц)
Овлаштења Управног одбора

1. Управни одбор имаће сљедећа овлаштења, која захтијевају 
претходно једногласно одобрење Скупштине акционара:

ц) Доношење одлуке о расподјели добити;

Члан 29. став 1.
Именовање Управног одбора

1. Управни одбор састоји се од седам (7) чланова с пуним пра-
вом гласа и једног (1) независног члана с ограниченим правом гла-
са, уз равноправну заступљеност конститутивних народа у БиХ.

8. У Приједлогу закона о измјенама Закона о оснивању компа-
није за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини реле-
вантне одредбе гласе:

Члан 1.
У Закону о оснивању Компаније за пренос електричне енер-

гије у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 35/04 и 
76/09), у члану 17. став 2. мијења се и гласи:

“2. Скупштина дионичара доноси одлуку о начину расподјеле 
добити укључујући и акумулирану добит, на приједлог управног 
одбора, а по усвајању финансијских извјештаја.”

Став 3. брише се.

Члан 2.
У члану 24. тачка ц) иза ријечи “Компаније” ставља се интер-

пункцијски знак “тачка зарез” а остатак текста се брише.

Члан 3.
У члану 27. став 1. тачка ц) се брише.
Досадашње тач. д), е), ф), г), х) и и) постају тач. ц), д), е), ф), 

г), х).
IV - Допустивост
9. У конкретном случају захтјев је поднио предсједавајући 

Дома народа, тако да у односу на овлашћеног подносиоца захтјев 
испуњава један од критеријума допустивости. У погледу осталих 
критеријума допустивости, Уставни суд сматра да они зависе од 
самог тумачења надлежности Уставног суда из члана IV/3ф) Уста-
ва Босне и Херцеговине.

10. Уставни суд подсјећа да је суштина надлежности Устав-
ног суда из члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине рјешавање 
питања “процедуралне исправности”. Шта појам “процедурална 
исправност” подразумијева треба закључити циљним и систем-
ским тумачењем, прије свега, одредаба члана IV/3 Устава Босне 
и Херцеговине.

11. Према одредбама члана IV/3д) до ф) Устава Босне и Хер-
цеговине, јасно је да се процедура за проглашење једне одлуке де-
структивном по витални интерес конститутивног народа састоји 
од позивања већине делегата из клуба једног народа (најмање три 
делегата) на члан IV/3е) Устава Босне и Херцеговине. Посљеди-
ца тога јесте строжији критеријум гласања, односно за доношење 
такве одлуке потребна је сагласност Дома народа коју је изгласала 
већина делегата сва три конститутивна народа који су присутни и 
који гласају. На тај начин је омогућен наставак парламентарне про-
цедуре упркос приговору о деструктивности по витални интерес 
једног конститутивног народа, али према строжијим демократским 
захтјевима, јер појам парламентарне већине добија другу димен-
зију. Уколико Дом народа не успије да постигне захтијевану већи-
ну, одлука не може да прође парламентарну процедуру у Дому на-
рода, јер нема његово повјерење. Међутим, ако не дође до гласања, 
јер већина делегата неког конститутивног народа стави примједбу 
позивањем на витални интерес, обуставља се процедура гласања 
о предложеној одлуци и Дом народа поступа према члану IV/3ф) 
Устава Босне и Херцеговине.

12. Дакле, из релевантних одредаба Устава Босне и Херцего-
вине јасно произилази да је процедура заштите виталних интереса 
једног народа јасно и децидирано прописана цитираним одредба-
ма и да та процедура мора да се поштује. У вези с тим, Уставни суд 
запажа да су Изјаву потписала три посланика Клуба бошњачког 
народа, и то: Халид Гењац, Сулејман Тихић и Нермина Капета-
новић, дакле, већина делегата Клуба бошњачког народа. Клубови 
делегата српског народа (пет гласова “против”) и хрватског народа 
(четири гласа “против” и један глас “суздржан”) су гласали против 
Изјаве. Те чињенице Уставни суд је утврдио из навода подносиоца 

захтјева и из достављене документације уз захтјев. Даље, након 
гласања којим није постигнута сагласност о томе да је Приједлог 
закона штетан по витални интерес бошњачког народа, формирана 
је Заједничка комисија, коју чине Халид Гењац, Борјана Кришто и 
Крстан Симић, која се састала 16. децембра 2013. године. Међу-
тим, Заједничка комисија није пронашла рјешење, већ је утврдила 
да спорно питање треба упутити Уставном суду на даљи поступак. 
Уставни суд је наведено утврдио из навода подносиоца захтјева и 
записника са сједнице Заједничке комисије од 16. децембра 2013. 
године, који је подносилац захтјева, такође, доставио уз захтјев. 
Након тога Клуб делегата српског народа, члан Заједничке коми-
сије и Клуб делегата хрватског народа, члан Заједничке комисије 
дали су писмене изјаве у којима су навели да у потпуности оста-
ју при својим становиштима и становиштима својих клубова са 
сједнице Дома народа од 16. децембра 2013. године. Из наведеног 
слиједи да је у конкретном случају испуњен захтјев допустивости 
у односу на процедуру достављања предмета Уставном суду на од-
лучивање.

13. С друге стране, из цитираних одредаба јасно произилази 
да ове врсте спорова настају у ситуацији у којој се представни-
ци конститутивних народа не могу споразумно да договоре о томе 
да ли је или није нека одлука деструктивна по витални интерес 
одређеног народа. Посљедица тога јесте да се на тај начин блоки-
ра рад Парламентарне скупштине, јер предложена одлука не може 
да добије повјерење већине делегата одређеног народа. С тим у 
вези, улога Уставног суда би требало да се састоји у томе да, као 
заштитник Устава Босне и Херцеговине (члан VI/3 Устава Босне и 
Херцеговине), својом мериторном одлуком омогући деблокирање 
рада Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, која није у 
стању ријешити спорно питање. Овај поступак је хитне природе, 
јер је интервенција Уставног суда потребна у што краћем року како 
би законодавни орган могао да настави да обавља своју улогу. Ова 
друга улога Уставног суда, тј. доношење мериторног става у погле-
ду постојања или непостојања деструктивности по витални инте-
рес једног народа, веома је важна у ситуацијама када је држави 
потребна одређена одлука како би регулисала одређено подручје, 
а гласање о тој одлуци је блокирано стављањем приговора о де-
структивности по витални интерес једног народа.

14. Институт заштите виталних интереса једног народа је 
веома важан у државама у којима постоје мултиетничке, мултије-
зичке, мултирелигијске заједнице или заједнице које су типичне 
према својим разликама. С друге стране, свако позивање на витал-
ни интерес има као посљедицу појачан критеријум за доношење 
општих аката, укључујући и посебан услов већине гласова ﴾члан 
IV/3е) Устава Босне и Херцеговине﴿ или, у крајњем случају, посту-
пак пред Уставним судом. Посљедица тога су прекиди парламен-
тарних процедура који могу да произведу негативне посљедице по 
рад законодавног органа и самим тим на функционисање државе. 
Због тога се на поступак из члана IV/3ф) Устава Босне и Херцего-
вине треба позивати ако постоје релевантни разлози за мишљење 
да је приједлог одлуке Парламентарне скупштине деструктиван по 
витални интерес једног конститутивног народа и/или ако постоји 
озбиљна контроверза у мишљењу или сумња у вези с питањем да 
ли су процедуре из члана IV/3е) и ф) правилно испоштоване (види, 
Уставни суд, Одлука о меритуму број У 7/06 од 31. марта 2006. 
године, тач. 19-25 с даљим референцама, објављена у “Службеном 
гласнику БиХ”, број 34/06).

15. У конкретном случају суштина разлога из Изјаве односи 
се на то да се Приједлогом закона омогућава преусмјеравање и 
ненамјенско трошење средстава у краткорочне буџетске потребе 
што угрожава стабилно средњорочно и дугорочно функционисање 
“Електропријеноса БиХ” и снабдијевање грађана електричном 
енергијом. Због наведеног, усвајање Приједлога закона би било 
штетно за витални интерес бошњачког народа. Уставни суд сма-
тра да предметни захтјев и Изјава садрже образложење због којих 
подносиоци Изјаве сматрају да је Приједлог закона деструктиван 
по витални интерес бошњачког народа. Стога, Уставни суд сматра 
да је и овај услов допустивости предметног захтјева задовољен.

16. На основу изложеног, Уставни суд сматра да је предметни 
захтјев поднио овлашћени субјекат и да је поштивана процедурал-
на исправност у смислу члана IV/3е) и ф) Устава Босне и Херце-
говине, те да су испуњени и формални услови из члана 16 став 2 
Правила Уставног суда.

V - Меритум
17. Подносилац захтјева тражи да се испита регуларност по-

ступка, односно да се утврди постојање или непостојање устав-
ног основа за Изјаву да се Приједлог закона сматра штетним по 
витални интерес бошњачког народа. Из навода подносилаца Изја-
ве слиједи да “средства су скупљана од грађана ради осигурања 
њиховог стабилног и поузданог снабдијевања електричном енер-
гијом. Приједлогом закона се омогућава преусмјеравање и нена-
мјенско трошење тих средстава у краткорочне буџетске потребе. 
То сасвим извјесно угрожава стабилно средњорочно и дугорочно 
функционирање ‹Електропријеноса БиХ› и снабдијевање грађана 
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електричном енергијом. Због тога је Приједлог закона деструкти-
ван по витални интерес бошњачког народа”.

Појам виталног интереса конститутивног народа
18. Уставни суд се у својој досадашњој пракси, у вези с по-

ступањем по члану IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине, никада 
није упустио у таксативно набрајање елемената виталног интере-
са једног народа. Умјесто тога, Уставни суд је указао да је појам 
виталног интереса једног конститутивног народа функционална 
категорија, те да му је потребно приступити с те тачке гледишта. 
У томе смислу, Уставни суд је кроз своју праксу поводом овог пи-
тања указао да постоји неколико фактора који обликују разумије-
вање наведеног појма. Прво, будући да је појам “виталног интере-
са” функционална категорија, он не може да се посматра одвојено 
од појма “конститутивности народа” чије виталне интересе штити 
члан IV/3е) и ф) Устава Босне и Херцеговине. У вези с тим Устав-
ни суд је, такође, указао да појам “конститутивности народа” није 
апстрактан појам, већ да он инкорпорира одређена начела без којих 
једно друштво, са уставно заштићеним разликама, не би могло 
ефикасно да функционише. Даље, Уставни суд је, такође, указао 
да је значење појма “виталног интереса” дјелимично обликовано и 
чланом I/2 Устава Босне и Херцеговине, који наглашава да је Босна 
и Херцеговина демократска држава, па се, с тим у вези, интерес 
конститутивних народа да у пуном капацитету учествују у систе-
му власти и активностима јавних органа власти може да посматра 
као витални интерес. Дакле, према јуриспруденцији Уставног суда, 
ефективно учествовање конститутивних народа у процесу доно-
шења политичких одлука, у смислу спречавања апсолутне доми-
нације једне групе над другом, представља витални интерес сваког 
конститутивног народа. Такође, Уставни суд је указао да државна 
власт треба бити, у начелу, репрезентативан одраз напредне коег-
зистенције свих народа у Босни и Херцеговини, укључујући и на-
ционалне мањине и Остале. С друге стране, “ефективно учество-
вање конститутивних народа у власти”, ако се превазилази устав-
ни оквир, никада се не смије спроводити, или наметати на штету 
ефективног функционисања државе и њених органа (детаљније 
види, op. cit., Одлука број У 7/06, тач. 33-37 с даљим референцама).

19. Такође, у судској пракси поводом истог питања је указано 
да је, у складу са чланом VI/3 став 1 Устава Босне и Херцеговине, 
Уставни суд заштитник Устава Босне и Херцеговине и да је њиме 
ограничен у погледу функционалног тумачења. У вези с тим, при 
разматрању сваког конкретног случаја Уставни суд ће се, у заданим 
уставним оквирима, руководити вриједностима и начелима који су 
суштински важни за слободно и демократско друштво које отје-
ловљује, између осталог, поштивање инхерентног достојанства 
човјека, угађање великој разноликости вјеровања, поштивање кул-
турног идентитета и идентитета група и вјера, друштвене и поли-
тичке институције које унапређују учествовање појединаца и гру-
па у друштву. С друге стране, заштита виталног интереса не смије 
да угрози суверенитет и функционалност државе које су уско пове-
зане с неутралним и суштинским схватањем појма држављанства, 
као критеријума припадности “нацији”, односно не смије да води 
непотребној дезинтеграцији грађанског друштва као неопходног 
елемента модерне државности (ibid., тачка 38).

Испитивање деструктивности по витални интерес бошњачког 
народа

20. Дакле, подносиоци Изјаве указују да “средства су скупља-
на од грађана ради осигурања њиховог стабилног и поузданог 
снабдијевања електричном енергијом. Приједлогом закона се 
омогућава преусмјеравање и ненамјенско трошење тих средста-
ва у краткорочне буџетске потребе. То сасвим извјесно угрожава 
стабилно средњорочно и дугорочно функционирање ‹Електро-
пријеноса БиХ› и снабдијевање грађана електричном енергијом. 
Због тога је Приједлог закона деструктиван по витални интерес 
бошњачког народа”.

21. Уставни суд сматра да је одредбама Закона о оснивању 
Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцегови-
ни основано дионичко друштво за пренос електричне енергије 
“Електропријенос Босне и Херцеговине”, односно Компанија, 
које ће обављати своје дјелатности на цијелој територији Босне 
и Херцеговине. Циљ наведеног закона је формирање јединствене 
преносне компаније и обезбјеђење континуираног снабдијевања 
електричном енергијом према дефинисаним стандардима квали-
тета за добробит грађана Босне и Херцеговине. Даље, одредбама 
Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у 
Босни и Херцеговини прописано је да су почетни власници Компа-
није Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска, да су 
органи Компаније Скупштина дионичара, Управни одбор и Управа 
друштва, односно да пословање Компаније надзире Управни одбор 
чији састав мора да одражава равноправну заступљеност консти-
тутивних народа у Босни и Херцеговини, те да Компанијом руко-
води Управа друштва у којој је исти број представника три консти-
тутивна народа у Босни и Херцеговини.

22. Уставни суд, даље, сматра да су Приједлогом закона извр-
шене измјене у вези са ограничењем расподјеле добити Компа-

није, односно измјене органа који је надлежан за доношење одлу-
ке о расподјели добити, а наведеним измјенама нису регулисани 
начин и обим расподјеле добити Компаније. Прецизније, Пријед-
лог закона предвиђа измјену у члану 17 Закона о оснивању Ком-
паније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини, и 
то тако што став 2 наведеног члана даје овлашћење Скупштини 
дионичара да доноси одлуку о начину расподјеле добити, укљу-
чујући и акумулирану добит, на приједлог Управног одбора, а по 
усвајању финансијских извјештаја, умјесто досадашњег рјешења 
према којем Компанија не може да врши расподјелу добити ди-
оничарима, било путем дивиденди или на други начин, у периоду 
од десет година након регистрације Компаније, а сав нетопри-
ход користиће се само за потребе резерви, поправки, побољ-
шања и проширења преносног система. Даље измјене извршене 
су Приједлогом закона ради усаглашавања са измјеном из члана 
17 став 2 Приједлога закона (брисање става 3 члана 17, брисање 
дијела текста у члану 24 тачка ц), те брисање тачке ц) у члану 27 
став 1 Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енер-
гије у Босни и Херцеговини).

23. Уставни суд подсјећа да подносиоци Изјаве тврде: “Пријед-
логом закона омогућава се преусмјеравање и ненамјенско трошење 
тих средстава у краткорочне буџетске потребе. То сасвим извјес-
но угрожава стабилно средњорочно и дугорочно функционирање 
‹Електропријеноса БиХ› и снабдијевање грађана електричном 
енергијом. Због тога је Приједлог закона деструктиван по витални 
интерес бошњачког народа.” Уставни суд понавља да су Пријед-
логом закона извршене измјене у вези са ограничењем расподје-
ле добити Компаније, односно измјене органа који је надлежан за 
доношење одлуке о расподјели добити. Дакле, нити једна одредба 
Приједлога закона не ставља у повољнији или неповољнији по-
ложај било који од конститутивних народа, у конкретном случају 
бошњачки народ. Уосталом, не само да не ставља у повољнији 
или неповољнији положај било који од конститутивних народа 
већ Приједлог закона прописује да Скупштина дионичара (власни-
ци, односно дионичари Компаније су Федерација Босне и Херце-
говине и Република Српска) доноси одлуку о начину расподјеле 
добити, укључујући и акумулирану добит, на приједлог Управног 
одбора, чији састав мора да одражава равноправну заступљеност 
конститутивних народа у Босни и Херцеговини. Осим тога, Устав-
ни суд посебно указује да наводи подносилаца Изјаве: “Приједло-
гом закона омогућава се преусмјеравање и ненамјенско трошење 
средстава у краткорочне буџетске потребе. То сасвим извјесно 
угрожава стабилно средњорочно и дугорочно функционирање 
‹Електропријеноса БиХ› и снабдијевање грађана електричном 
енергијом…” представљају претпоставке подносилаца Изјаве у 
имплементацији оваквог законског рјешења. Дакле, у наводи-
ма подносилаца Изјаве, у смислу Устава Босне и Херцеговине, 
Уставни суд није установио ништа што би могло да води закључ-
ку да су повријеђена колективна права конститутивних народа, у 
конкретном случају колективна права бошњачког народа. У складу 
са наведеним, Уставни суд закључује да Приједлогом закона није 
повријеђен витални интерес бошњачког народа.

24. У складу са овом одлуком, Дом народа треба да настави по-
ступак доношења Приједлога закона према процедури предвиђе-
ној у члану IV/3д) Устава Босне и Херцеговине.

VI - Закључак
25. Уставни суд закључује да Приједлог закона не садржи 

нити једну одредбу која ставља у повољнији или неповољнији по-
ложај било који од конститутивних народа, у конкретном случају 
бошњачки народ, због чега није повријеђен витални интерес бо-
шњачког народа.

26. На основу члана 61 ст. 1 и 5 Правила Уставног суда, Устав-
ни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

27. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједница
 Уставног суда БиХ,
 Валерија Галић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине у Вијећу од пет судија, у 
предмету број АП 4535/10, рјешавајући апелацију Игора Масти-
ловића и Василија Шпирте, на основу члана VI/3б) Устава Босне 
и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 ст. 1 и 3 Прави-
ла Уставног суда Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне 
и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 51/09), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија и,
- Мирсад Ћеман, судија
на сједници одржаној 15. јануара 2014. године,  д о н и о  ј е
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ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Игора Мастиловића и 
Василија Шпирте поднесена против Пресуде Врховног суда Репу-
блике Српске број 118-0-Кж-10-000 079 од 6. јула 2010. године и 
Пресуде Окружног суда у Бањој Луци број 011 0 К 09-000 001-п од 
31. децембра 2009. године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Игор Мастиловић и Василије Шпирто (у даљем тексту: пр-

воапелант и другоапелант или апеланти) из Требиња, које заступа 
Душка Богојевић, адвокат из Бање Луке, поднијели су 22. октобра 
2010. године Уставном суду Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Уставни суд) апелацију против Пресуде Врховног суда Републике 
Српске (у даљем тексту: Врховни суд) број 118-0-Кж-10-000 079 
од 6. јула 2010. године и Пресуде Окружног суда у Бањој Луци 
(у даљем тексту: Окружни суд) број 011 0 К 09-000001-п од 31. 
децембра 2009. године. Другоапелант је, такође, поднио захтјев за 
доношење привремене мјере којом би Уставни суд одложио извр-
шење изречене казне затвора до доношења одлуке о апелацији. На 
тражење Уставног суда од 29. новембра 2010. године апеланти су 
4. новембра 2010. године допунили апелацију.

II - Поступак пред Уставним судом
2. Уставни суд је Одлуком о привременој мјери број АП 

4535/10 од 8. децембра 2010. године одбио као неоснован захтјев 
другоапеланта за доношење привремене мјере.

3. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда, од Врхо-
вног суда, Окружног суда и Окружног тужилаштва у Бањој Луци (у 
даљем тексту: Тужилаштво) затражено је 29. октобра 2010. године 
да доставе одговоре на апелацију.

4. Врховни суд и Окружни суд су доставили одговоре на апе-
лацију 5. и 15. новембра 2010. године, а Тужилаштво 8. новембра 
2010. године.

5. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда, одговори 
на апелацију достављени су апелантима 4. децембра 2013. године.

III - Чињенично стање
6. Чињенице предмета које произилазе из навода апеланата и 

докумената предочених Уставном суду могу се сумирати на сље-
дећи начин:

7. Пресудом Окружног суда број 011 0 К 09-000 001-п од 31. 
децембра 2009. године, донесеном у кривичном поступку против 
апеланата и осталих оптужених (још 10 лица), апеланти (и остали 
оптужени) су проглашени кривим што су у вријеме, на мјестима и 
на начин детаљно описаним у пресуди, починили кривично дјело 
организовани криминал из члана 383а став (2) Кривичног закона 
Републике Српске (у даљем тексту: КЗРС) у вези са кривичним 
дјелом неовлашћена производња и промет опојних дрога из чла-
на 224 став 2 у вези са ставом 1 КЗРС, па је првоапелант осуђен 
на казну затвора у трајању од девет година а другоапелант на ка-
зну затвора у трајању од шест година. На основу члана 44 став 1 
КЗРС, у изречену казну затвора апелантима је урачунато вријеме 
проведено у притвору прецизирано у пресуди. На основу члана 
99 ст. 1 и 3 у вези са чланом 96 став 2 тач. а), е) и ж) и ставом 3 
Закона о кривичном поступку Републике Српске (у даљем тексту: 
ЗКП), саоптужени су обавезани да солидарно накнаде трошкове 
поступка, паушала и браниоца по службеној дужности, осим сао-
птуженог поименично наведеног у пресуди, који је ослобођен оба-
везе плаћања трошкова. На основу члана 62 ст. 1 и 2 КЗРС и члана 
224 став 5 истог закона, од двојице саоптужених, поименично на-
ведених у пресуди, одузета је дрога у врсти и количини, такође, 
прецизираној у пресуди.

8. У образложењу пресуде Окружни суд је навео да је на осно-
ву спроведених доказа утврдио да су апеланти, заједно са другим 
поименично набројаним оптуженим (њих 10), били чланови злочи-
начког удружења које је дјеловало на подручју Републике Српске и 
којим је руководио Никола Шараба, да је првоапелант, у периодима 
и на мјестима прецизираним у пресуди, по налогу организатора 
злочиначког удружења, од лица поименично наведених у пресуди 
набављао и вршио примопредају и продају опојне дроге кокаин у 
количинама, такође, прецизираним у пресуди. Такође је утврђено 
да је и другоапелант, по налогу истог лица, утврђивао квалитет, 
количину и вршио препродају опојне дроге кокаина на мјестима, 
у периодима и количинама прецизираним у пресуди. Окружни суд 
је навео да је чињенично стање утврђено на основу бројних доказа 
прецизираних у пресуди а међу којима су били и саслушање свје-
дока оптужбе и одбране, налази и мишљење вјештака о извршеном 

вјештачењу садржине мобилних телефонских апарата и СИМ кар-
тица и CD мултимедија и одузетог праха, увид у листинг долазних 
и одлазних позива који је доставио “Телеком Српске” а.д. Бања 
Лука, као и саслушања појединих саоптужених а који су сви регис-
тровани у посебним фолдерима прецизираним у пресуди.

9. Окружни суд је истакао да је, у складу са одредбама Зако-
на о сузбијању организованог и најтежих облика привредног кри-
минала (у даљем тексту: Закон о сузбијању криминала), посебно 
одјељење тог суда надлежно за организовани и најтеже облике 
привредног криминала док је Специјално тужилаштво, по основу 
чије оптужнице је поступак и вођен, своју надлежност утемељило 
на одредби члана 3 став 1 тачка б) истог закона према којем је, 
између осталог, прописана њихова надлежност у случајевима када 
је, због околности извршења дјела или посљедице дјела, кривично 
гоњење од посебног значаја за Републику Српску, те кривичних 
дјела повезаних са таквим дјелима или учиниоцима таквих дјела и 
када је предмет преузело Специјално тужилаштво као предмет од 
посебног значаја за Републику Српску. Окружни суд је навео да је 
у конкретном случају главни специјални тужилац донио одлуку - 
наредбу о преузимању предмета број А-493/08 од 25. августа 2008. 
године (од Окружног тужилаштва у Требињу) која је достављена у 
предметни спис. Даље, Окружни суд је истакао да је, према члану 
147 став 13 КЗРС, злочиначка организација удружење најмање три 
лица чији чланови су се удружили ради вршења кривичног дјела. 
Наведено је и да злочиначку организацију, која је основ појма ор-
ганизовани криминал, одликује висок степен повезаности чланова, 
унутрашња организација на основу односа хијерархије, дисципли-
не и подјеле рада. У вези с тим, Окружни суд је навео да је на 
основу свих изведених доказа током цијелог инкриминисаног пе-
риода евидентно постојање добро организоване групе (иако нема 
конкретних доказа о приступању саоптужених у злочиначку гру-
пу) која је организовано дјеловала ради вршења кривичног дјела 
неовлашћена производња и промет опојне дроге, те да постојање 
злочиначке организације, чији су припадници - саоптужени зајед-
нички дјеловали и извршили наведено кривично дјело, на шта, 
прије свега, упућује начин извршења кривичних дјела, бројност 
предузетих радњи, као и све околности које су пратиле изврше-
ње, те чињеница да су све акције и радње биле тачно одређене и 
унапријед испланиране под руководством организатора удружења, 
чијих су се упута и налога апеланти и други саоптужени дисцип-
линирано придржавали. Наведено је и да је неспорно да су се у 
највећем дијелу сви саоптужени познавали, да их је већина из ист-
ог мјеста а што није неопходно да би био испуњен услов постојања 
злочиначке организације, већ је неопходно да постоји свијест свих 
чланова удружења о постојању других чланова и њиховог задатка 
у оквиру организације, а што је у конкретном случају.

10. Према образложењу Окружног суда, на одржаним претре-
сима изведен је и доказ преслушавањем аудио-записа пресретну-
тих телефонских разговора свих оптужених а који је прибављен 
на основу наредби Окружног суда у Требињу прецизираних у 
пресуди у оквиру посебних истражних радњи надзора и технич-
ког снимања телекомуникација које су предвиђене ЗКП. Наведено 
је да нико од саоптужених није оспорио да му припада глас који 
се чује на аудио-запису и који је регистрован у транскриптима, 
нити је оспоравана садржина преслушаних разговора. Окружни 
суд је истакао да су сви саоптужени покушали увјерити суд да се 
ради о сасвим другим стварима, а не о продаји, куповини, чувању 
и паковању опојне дроге, а што суд није прихватио, будући да је 
садржина преслушаних разговора поткријепљена осталим спро-
веденим доказима, између којих су и искази саслушаних свједока 
поименично наведених у пресуди чија садржина је детаљно интер-
претирана у пресуди. Суд је навео да је очекивано да починиоци 
оваквог кривичног дјела приликом међусобне комуникације путем 
телефона не помињу дрогу, него се служе другим претходно дого-
вореним терминима, јер је логично и очекивано да је такво нешто 
договорено ради онемогућавања органима гоњења да их открију а 
на шта, према образложењу Окружног суда, упућује и чињеница 
да су и сами саоптужени приликом разговора упозоравали своје 
саговорнике да говоре у шифрама, упозоравајући да је могуће да 
се њихови телефони прислушкују.

11. Окружни суд је, даље, навео да је у конкретном случају 
извршено и вјештачење садржине мобилних телефонских апарата 
и СИМ картица који су привремено одузети од саоптужених а све 
по основу наредби Специјалног тужилаштва. Наведено је да су из-
вршени и претреси у складу са издатим наредбама суда приликом 
којих су пронађени и одузети непознати прах и стаклена бочица, 
као и три узорка праха бијеле боје упакованог у ПВЦ врећице за 
које је, на основу наредбе Специјалног тужилаштва, извршено вје-
штачење и утврђено да је у одузетој прашкастој материји присутан 
кокаин. Према образложењу пресуде, кокаин се налази на важећој 
листи опојних дрога (табела 2, супстанце и биљке под строгом кон-
тролом, под редним бројем 52, а која је објављена у “Службеном 
гласнику БиХ”, број 8/06) чији је промет законом ограничен а за 
чије држање и промет несумњиво саоптужени нису имали овла-
шћење.
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12. Окружни суд је, такође, у пресуди детаљно интерпретирао 

изјаве бројних свједока, те образложио, за сваку изјаву понаособ, 
да ли је тај суд прихвата или не и због којих разлога. За свједоке, 
такође поименично наведене у пресуди, истакнуто је да су њихо-
ве изјаве хронолошки и садржајно битне и у потпуности у сагла-
сности са преслушаним транскриптима разговора тих свједока 
са првоапелантом, као и да је у цијелости поклонио вјеру исказу 
свједока Драгана Јелића, који је, како је навео Окружни суд, и сам 
припадао истом злочиначком удружењу и из којег је изашао будући 
да је као отац троје малољетне дјеце схватио и свједочио на који 
је начин кокаин погубан за младе људе. Осим тога, Окружни суд 
је у односу на приговоре бранилаца апеланата везане за овог свје-
дока, будући да је тај свједок склопио споразум са Тужилаштвом 
и против којег је поступак раздвојен, навео да су неосновани, јер 
је исказ тог свједока у цијелости у сагласности са транскриптима 
телефонских разговора, дијелом и са исказом свједока поименично 
наведеног у пресуди и другим доказима, те и због чињенице да је 
тај свједок одбио да свједочи против оних саоптужених са којима 
није имао директне контакте. Наведено је и да је вриједност и вје-
родостојност тог исказа суд оцијенио у складу са одредбама члана 
295 став 2 ЗКП а имајући у виду и све остале доказе спроведене у 
поступку.

13. Даље, Окружни суд је навео да је одбио приједлоге брани-
лаца апеланата о саслушању свједока Драгана Супића. При томе 
је Окружни суд истакао да за овог свједока ни одбрана није зна-
ла гдје се налази, него је само навела да се налази “негдје у Ср-
бији у затвору”. Овакву одлуку је Окружни суд донио наводећи 
да је оцијенио да исказ овог свједока не би утицао на другачији 
закључак суда, будући да су транскрипти преслушаних разговора 
првоапеланта и овог свједока толико очигледни да се радило о до-
говору о испоручивању опојних дрога, тако да и претпостављени 
(очекивани) исказ овог свједока да нису разговарали о томе не би 
могао утицати на другачију одлуку суда у погледу кривичне одго-
ворности првоапеланта. Осим тога, Окружни суд је нагласио да би 
провјера и проналажење овог лица беспотребно довели до одугов-
лачења поступка.

14. Приликом одмјеравања казне за апеланте Окружни суд је 
истакао да је оцијенио предузете радње сваког од њих, те да је на 
страни првоапеланта утврдио да постоје олакшавајуће околности, 
односно да је млађе лице, а од отежавајућих да је већ у два навра-
та осуђиван, од тога једном због истоврсног кривичног дјела, а на 
страни другоапеланта да до сада није осуђиван, док отежавајућих 
околности није било.

15. Одлучујући о жалби апеланата и осталих осуђених лица 
против првостепене пресуде, Врховни суд је донио Пресуду број 
118-0-Кж-10-000 079 10 од 6. јула 2010. године којом је жалбе дје-
лимично уважио и првостепену пресуду преиначио у одлуци о ка-
зни. Наиме, у односу на првоапеланта пресуда је преиначена тако 
што му је изречена казна затвора у трајању од седам година, а у 
односу на другоапеланта тако да му је изречена казна затвора у 
трајању од четири године и шест мјесеци у које им је урачунато 
вријеме проведено у притвору прецизирано у пресуди.

16. У образложењу пресуде је, између осталог, наведено да је 
Врховни суд утврдио да су сви наводи апеланата у погледу битних 
повреда одредаба кривичног поступка, мањкавости чињеничног 
основа побијане пресуде и повреде кривичног закона неосновани. 
Наиме, у погледу навода о стварној ненадлежности суда, Врховни 
суд је поновио став из првостепене пресуде везан за стварну надле-
жност Тужилаштва и суда који су поступали у предметном случају, 
те зашто су неосновани наводи апеланата о надлежности Тужила-
штва БиХ и Суда БиХ. Даље, Врховни суд је, у вези са наводима 
апеланата да је суд био непрописно састављен, јер су у доношењу 
побијане пресуде учествовале судије које су прихватиле споразум 
о признавању кривице Драгана Јелића, истакао да ови приговори 
нису основани, јер ниједна одредба ЗКП не прописује да су чла-
нови судског вијећа које је раније донијело пресуду у односу на 
неког од саоптужених у односу на којег је кривични поступак раз-
двојен изузети од суђења у поступку против осталих оптужених. 
Даље, Врховни суд је навео да су у оспореној пресуди дати разлози 
о одлучним чињеницама о томе да су сви саоптужени починили 
кривична дјела која су им стављена на терет. Врховни суд је навео 
и да је доказни поступак, као кључни дио главног претреса, основ-
ни начин утврђивања чињеница у кривичном поступку и реализује 
се путем сучељавања доказа супротстављених страна (тужиоца и 
одбране). При томе је, према наводима Врховног суда, контради-
кторност водећи принцип извођења доказа на главном претресу, 
јер се процесне радње испитивања свједока, вјештака и других до-
каза изводе према правилима директног и унакрсног испитивања, 
а терет доказивања изнесених тврдњи је на странкама и браниоцу 
и они имају доминантну улогу током доказног поступка. Врховни 
суд је истакао да је Окружни суд на основу спроведених доказа 
правилно утврдио све одлучне чињенице, разјаснивши све битне 
околности од значаја за правилно пресуђење а посебно за правну 
оцјену дјела, те се супротне тврдње жалби свих оптужених не 
могу прихватити. При томе је Врховни суд навео да је као резултат 

правилне и пажљиве оцјене свих спроведених доказа закључио да 
су апеланти извршили кривично дјело за које се терете о чему је 
побијана пресуда дала детаљно и јасно одређене разлоге у обра-
зложењу, које је као валидне у цијелости прихватио и Врховни суд.

17. Врховни суд је истакао да нису основане жалбене тврдње 
да су неправилно одбијени неки приједлози, односно понуђени 
докази браниоца, те да је на тај начин повријеђено право на од-
брану а чињенично стање остало неутврђено. Наиме, према ставу 
Врховног суда, Окружни суд је правилним приступом одбио одре-
ђене приједлоге браниоца апеланата као непотребне у смислу чла-
на 278 став 2 ЗКПРС и дао разлоге због којих одбија приједлог за 
извођење нових доказа. Врховни суд је нагласио да је дискрецио-
но право предсједника вијећа да закључи да је понуђени, односно 
предложени доказ непотребан или недозвољен, те да одбије спро-
вођење тог доказа.

18. Коначно, Врховни суд је истакао да су основане жалбе у 
погледу висине изречених казни затвора. Врховни суд је образло-
жио да, иако је првостепени суд правилно утврдио све околности 
од значаја за утврђивање казни свим саоптуженим, сматра да, узи-
мајући у обзир све околности везане за предмет, првостепени суд, 
ипак, није адекватно вредновао све олакшавајуће околности на 
страни сваког саоптуженог, те да се, с обзиром на то да у односу 
на све саоптужене постоје и особито олакшавајуће околности пре-
цизиране у пресуди, иста сврха кажњавања може постићи и нижим 
казнама па је због тог разлога Врховни суд преиначио првостепе-
ну пресуду у односу на одлуку о казнама, на начин прецизиран у 
диспозитиву.

19. Против наведене пресуде апеланти и остали саоптужени 
су поднијели Врховном суду захтјев за заштиту законитости, који 
је Врховни суд Пресудом број 118 0 К 000699 10 Квлз од 21. марта 
2011. године одбио као неоснован.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
20. Апеланти наводе да им је оспореним пресудама прекршено 

право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцего-
вине и члана 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д) Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска кон-
венција) Такође, апеланти сматрају да им је повријеђено и право на 
забрану дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и 
члана 14 Европске конвенције, те право на дјелотворан правни лијек 
из члана 13 Европске конвенције. Сматрају да им је повријеђено 
право на правично суђење, јер им није судио стварно надлежни суд. 
При томе истичу да су радње кривичног дјела за које су проглаше-
ни кривим почињене како на територији Републике Српске, тако и 
на територији Федерације Босне и Херцеговине, те да је за суђење 
у њиховој правној ствари надлежан Суд БиХ. Истичу и да им није 
судио независан и непристрасан суд. Апеланти наводе да је [прво-
степено] вијеће, које их је прогласило кривим, раздвојило поступак 
против Драгана Јелића са којим је Тужилаштво склопило споразум 
и донијело пресуду којом је Драган Јелић проглашен кривим да је 
заједно са апелантима и другим саоптуженим починио кривично 
дјело које се свим оптуженим у овом поступку ставља на терет, те да 
је вијеће већ усвојило став о кривици апеланата и других оптужених 
поготово што, према њиховом ставу, суд утврђује одређене чиње-
нице на основу извлачења “из контекста”, а не доказа. Осим тога, 
наводе да пресуда не садржи исказе свједока или дијелове телефон-
ских разговора који одговарају апелантима, те да поступајуће вијеће 
“у току поступка није пружило довољно гаранција које искључују 
њихову непристрасност”. Наводе да су осуђени на основу исказа 
свједока који је раније склопио споразум са Тужилаштвом због чега 
сматрају да нису имали право на одбрану у складу са законом, што 
је, према њиховом мишљењу, такође недопуштено. Наводе да суд 
није у довољној мјери оцијенио овај исказ и није приликом њего-
ве оцјене примијенио начело in dubio pro reo. При томе су указали 
на Одлуку Уставног суда број АП 664/04. Наводе да ничим није са 
сигурношћу утврђено да су починили дјела која су им стављена на 
терет и да су осуђени само на основу пресретнутих телефонских 
разговора који немају никакав квалитет, па ни квалитет индиције. 
Такође, првоапелант приговара да суд није провјерио његов глас 
вјештачењем, односно да ли је он тај који је комуницирао путем 
телефона одузетог од његове мајке, јер није јасно на основу чега 
је то закључио, будући да “доказ о томе чији је глас није изведен”. 
Даље, истичу да суд није на једнак начин оцијенио њихове доказе 
са доказима оптужбе и да је одбио приједлог одбране да се саслу-
ша свједок Драган Супић. Даље, повреду права на недискримина-
цију апеланти виде у чињеници што им није судио, према њиховом 
мишљењу, стварно надлежни суд (Суд БиХ). Такође, наводе да им је 
повријеђено и право на дјелотворан правни лијек, јер Врховни суд 
није одлучио о њиховим наводима из жалби у којим су указивали на 
повреду Кривичног закона.

б) Одговор на апелацију
21. У одговору на апелацију Врховни суд је навео да су наводи 

из апелације дословно преписани из жалби против првостепене 
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пресуде о чему се тај суд у својој пресуди већ изјаснио, те да сма-
тра да је апелација неоснована.

22. У одговору на апелацију Окружни суд је навео да су на 
главном претресу саслушавани свједоци и вјештаци које су пре-
дложиле оптужба и одбрана свих оптужених и да су они искорис-
тили могућност да унакрсно испитају свједоке и вјештаке. Суд је 
дао анализу исказа свих саслушаних свједока а такође је на глав-
ном претресу дао разлоге за одбијање приједлога првоапеланта да 
се саслуша Драган Супић у својству свједока, које је (на страни 
98 пресуде) детаљно образложио. Даље је Окружни суд истакао да 
нико од оптужених у овом кривичном предмету, па ни апеланти у 
току трајања главног претреса нису оспоравали да је њихов глас на 
преслушаним снимцима а да јесу у том правцу су могли предложи-
ти вјештачење о чијем приједлогу би суд дао оцјену да га је било, 
односно одлучити о потреби вјештачења гласа апеланата и других 
оптужених. Наводи да је исто вијеће прихватило споразум о при-
знању кривице оптуженог Јелића а након тога наставило посту-
пак у односу на остале оптужене у овом кривичном предмету не 
доводе аутоматски у питање независност и непристрасност суда, 
јер је вијеће, разматрајући споразум, вршило увид у доказе који се 
односе на оптуженог Јелића а не њихову оцјену, тако да је тај кри-
вични поступак спроведен уз поштивање начела права на правич-
но суђење и права на одбрану апеланата, као и других оптужених.

23. У одговору на апелацију Тужилаштво је навело да апе-
ланти неосновано указују на повреду права приступа непристра-
сном суду и права на поштено суђење које налазе у томе што је 
првостепено вијеће прихватило споразум о признању кривице 
који је Специјално тужилаштво закључило са Драганом Јелићем. 
Пристрасност вијећа ни у ком случају не постоји, јер суд првосте-
пену пресуду није засновао на индицијама и претпоставкама, како 
тврде апеланти, а сами из разлога што је у образложењу пресу-
де употријебио термин “из контекста”. Неспорна је чињеница да 
преслушани тонски записи комуникације чланова организоване 
криминалне групе сада осуђених, доведени у међусобну везу са 
исказима саслушаних свједока и другим изведеним доказима, ни 
у ком случају не представљају индиције, већ непосредне доказе 
законито прибављене и изведене пред судом. Првостепени суд је 
на основу законито прибављених доказа утврдио постојање орга-
низоване криминалне групе чији су припадници били и апелан-
ти. Даље се наводи да су у даљим наводима апелације апеланти 
истакли да суд није примијенио начело in dubio pro reo, одбијајући 
извођење доказа саслушањем свједока Драгана Супића. У вези с 
тим Тужилаштво је истакло да је садржина пресретнутих телефон-
ских разговора првоапеланта и Драгана Супића доведена у везу 
са телефонским разговорима првоапеланта са другоапелантом и 
оптуженим Николом Шарабом а у вези са договором са Драганом 
Супићем, те доведени у везу са разговорима првоапеланта са Н.Н. 
лицима која су посредовала између првоапеланта и Супића, не-
двосмислено потврђују радње извршења кривичног дјела које се 
апелантима ставља на терет. Идентичан закључак је донио и пр-
востепени суд не зато што није примијенио институт in dubio pro 
reo, него зато што је за такав закључак имао поуздане доказе због 
чега је и одбио приједлог одбране првоапеланта да се саслуша овај 
свједок, при чему је битно и да тадашњи бранилац првоапеланта, 
предлажући извођење овог доказа, није знао гдје се свједок налази, 
већ је на главном претресу рекао да је “исти на издржавају казне 
затвора негдје у Србији”. Даље, у погледу навода првоапеланта да 
суд није провјерио његов глас вјештачењем, односно да ли је он 
тај који је комуницирао путем телефона одузетог од његове мајке, 
само због тога што он томе није приговарао, не треба ни коменти-
рати, већ само подсјетити да је и он саслушавао свог свједока на 
околности садржине разговора остварених преко тог телефона, пи-
тајући га “о чему смо тад разговарали”. Наводи апеланата да се на 
исказу свједока Драгана Јелића не може заснивати судска пресуда, 
јер је свједочио у својој ствари, и то на приједлог тужиоца, неаргу-
ментовани су и нетачни, јер је првостепени суд правилно раздвојио 
поступак у односу на ово лице којом приликом се одбрана није 
противила након чега је Драган Јелић дао исказ у својству свједока.

V - Релевантни прописи
24. Кривични закон Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10 и 1/12) у 
релевантном дијелу гласи:

Члан 224. ст. 1. и 2.
(1) Ко неовлаштено производи, прерађује, продаје или нуди на 

продају, или ко ради продаје купује, држи или преноси, или ко по-
средује у продаји или куповини или на други начин неовлаштено 
ставља у промет супстанце или препарате који су проглашени за 
опојне дроге, казниће се затвором од једне до десет година.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана извршено од стране више 
лица или је учинилац овог дјела организовао мрежу препродаваца 
или посредника, или је за извршење дјела искористио дијете или 
малољетно лице, учинилац це се казнити затвором од три до пет-
наест година.

Члан 383а. ст. 1. и 2.
(1) Ко организује удружење које има за циљ вршење кривич-

них дјела за која се може изрећи казна затвора од три године или 
тежа казна, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.

(2) Ко постане члан удружења из претходног става, казниће се 
затвором до двије године.

25. Кривични закон Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
Босне и Херцеговине”, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 
53/06, 55/06, 32/07, 8/10) у релевантном дијелу гласи:

Члан 195. став 1.
(1) Ко неовлаштено врши међународну продају или пријенос 

или нуди на продају или ради продаје купује, држи, превози или 
преноси, или посредује у међународној продаји или куповини, 
шаље, испоручује, увози, извози или на други начин неовлаште-
но ставља у међународни промет супстанце или препарате који су 
прописом проглашени опојним дрогама, казнит ће се казном затво-
ра од најмање три године.

26. Закон о Суду Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
Босне и Херцеговине”, бр. 49/09 - пречишћени текст, 74/09 – 
исправка и 97/09) у релевантном дијелу гласи:

Члан 7. ст. 1. и 2.
(Кривична надлежност)

(1) Суд је надлежан за кривична дјела утврђена Кривичним за-
коном БиХ и другим законима Босне и Херцеговине.

(2) Суд је даље надлежан за кривична дјела утврђена законима 
Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Ди-
стрикта Босне и Херцеговине када та кривична дјела:

угрожавају суверенитет, територијални интегритет, политичку 
независност, националну сигурност и међународни субјективитет 
Босне и Херцеговине;

могу имати озбиљне реперкусије или штетне посљедице на 
привреду Босне и Херцеговине, или могу изазвати друге штетне 
посљедице за Босну и Херцеговину или могу изазвати озбиљну 
економску штету или друге штетне посљедице изван територије 
датог ентитета или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

27. Закон о кривичном поступку РС (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 50/03,111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/07, 55/09 
и 80/09) у релевантном дијелу гласи:

Члан 3.
(1) Свако се сматра невиним за кривично дјело док се правно-

снажном пресудом не утврди његова кривица.
(2) Сумњу у погледу постојања чињеница које чине обиљежја 

кривичног дјела или од којих зависи примјена неке одредбе кри-
вичног законодавства, суд рјешава одлуком на начин који је повољ-
нији за оптуженог.

Члан 15.
Право суда, тужиоца и других органа који учествују у кривич-

ном поступку да оцјењују постојање или непостојање чињеница 
није везано ни ограничено посебним формалним доказним прави-
лима.

Члан 37.
Судија не може вршити судијску дужност:
а) ако је оштећен кривичним дјелом;
б) ако му је осумњичени, односно оптужени, његов бранилац, 

тужилац, оштећени, његов законски заступник или пуномоћник, 
брачни, односно ванбрачни друг или сродник по крви у правој ли-
нији до било ког степена, у побочној линији до четвртог степена, а 
по тазбини до другог степена;

в) ако је са осумњиченим, односно оптуженим, његовим бра-
ниоцем, тужиоцем или оштећеним у односу стараоца, стараника, 
усвојиоца, усвојеника, храниоца или храњеника;

г) ако је у истом кривичном предмету учествовао као судија за 
претходни поступак, судија за претходно саслушање или је посту-
пао као бранилац, законски заступник или пуномоћник оштећеног, 
односно тужиоца, или је саслушан као свједок или као вјештак;

д) ако је у истом предмету учествовао у доношењу одлуке која 
се побија правним лијеком;

ђ) ако постоје околности које изазивају разумну сумњу у ње-
гову непристрасност.

Члан 270. став 2.
(2) Ако судија, односно предсједник вијећа закључи да окол-

ности које странка или бранилац жели да докаже, немају значаја 
за предмет или да је понуђени доказ непотребан, одбиће извођење 
доказа.
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Члан 287.

(1) Суд заснива пресуду само на чињеницама и доказима који 
су изнесени на главном претресу.

(2) Суд је дужан савјесно оцијенити сваки доказ појединачно и 
у вези с осталим доказима и на основу такве оцјене извести закљу-
чак је ли нека чињеница доказана.

Члан 296. став 7.
(7) Суд ће одређено и потпуно изнијети које чињенице и из 

којих разлога узима као доказане или недоказане, дајући нарочи-
то оцјену вјеродостојности противрјечних доказа, из којих разло-
га није уважио поједине приједлоге странака, из којих разлога је 
одлучио да се не саслуша непосредно свједок или вјештак чији 
је исказ прочитан, којим разлозима се руководио при рјешавању 
правних питања, а нарочито при утврђивању да ли постоји кри-
вично дјело и кривична одговорност оптуженог и при примјењи-
вању одређених одредаба кривичног закона на оптуженог и његово 
дјело.[...]

28. Закон о сузбијању организованог и најтежих облика при-
вредног криминала –пречишћени текст (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 112/07) у релевантном дијелу гласи:

Члан 3. став 1. алинеја а)
Овај закон, примјењује се у циљу откривања и кривичног 

гоњења за сљедећа кривична дјела:
(a) кривичног дјела организованог криминала из члана 383а. 

Кривичног закона Републике Српске, те кривичних дјела са еле-
ментима организованости, као и кривичних дјела повезаних са 
таквим дјелима или учиниоцима таквих дјела а у случајевима када 
за поступање није надлежно Тужилаштво и Суд Босне и Херцего-
вине;

Члан 13.
(1) Уколико надлежно тужилаштво поступајући по пријави 

закључи да из садржаја пријаве произлази да би за пријављено 
кривично дјело могло бити надлежно Специјално тужилаштво, ту-
жилац који поступа по пријави је дужан о томе, без одлагања, оба-
вијестити главног тужиоца, који ће о истом обавијестити главног 
специјалног тужиоца, са навођењем разлога због којих сматра да 
су остварени услови за преузимање предмета.

(2) У случају из претходног става, главни специјални тужилац 
ће предузети потребне мјере ради оцјене постојања услова за пре-
узимање предмета.

(3) Сва тужилаштва у Републици Српској су дужна Специјал-
ном тужилаштву, без одлагања, омогућити несметан увид у кри-
вични предмет који затражи Специјално тужилаштво.

(4) Када главни специјални тужилац оцијени да је у кривичном 
предмету ријеч о случају предвиђеном чланом 3. овог закона, до-
носи одлуку о преузимању предмета.

Члан 28. ст. 1.и 2.
(1) У оквиру Окружног суда у Бањој Луци, формира се Посеб-

но одјељење за организовани и најтеже облике привредног крими-
нала (у даљем тексту: Посебно одјељење).

(2) Посебно одјељење, надлежно је на читавој територији Ре-
публике Српске, за поступање у случајевима предвиђеним чланом 
3. овог закона, без обзира на прописану казну за поједино кривич-
но дјело, односно у свим случајевима када је од главног специјал-
ног тужиоца донијета одлука о преузимању предмета.

VI - Допустивост
29. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која 
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због 
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.

30. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда, 
Уставни суд може разматрати апелацију само ако су против пресу-
де, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотвор-
ни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року 
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о 
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

31. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом 
је Пресуда Врховног суда број 118-0-Кж-10-000 079 10 од 6. јула 
2010. године против које нема других дјелотворних правних лије-
кова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланти су 
примили 23. августа 2010. године а апелација је поднесена 22. ок-
тобра 2010. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 
16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и 
услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очи-
гледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формал-
ни разлог због којег апелација није допустива.

32. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног суда, Уставни суд 
је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу до-
пустивости.

VII - Меритум
33. Апеланти побијају наведене пресуде, тврдећи да су им 

прекршена њихова права из члана II/3е) Устава Босне и Херцего-
вине и члана 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д) Европске конвенције, као и право 
на забрану дискриминације из члана II/4 Устава Босне и Херце-
говине и члана 14 Европске конвенције, те право на дјелотворан 
правни лијек из члана 13 Европске конвенције.

34. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије-
лу гласи:

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 
права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:

е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним 
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.

35. Члан 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д. Европске конвенције у релевант-
ном дијелу гласи:

1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или осно-
ваности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има пра-
во на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним 
и непристраним, законом установљеним судом. […]

2. Свако ко је оптужен за кривично дјело сматра се невиним 
док се његова кривица по закону не докаже.

3. Свако ко је оптужен за кривично дјело има сљедећа мини-
мална права:

д. да сам испитује или захтијева испитивање свједока оптужбе 
и да се присуство и саслушање свједока одбране одобри под усло-
вима који важе и за свједоке оптужбе;

36. У односу на примјењивост члана 6 Европске конвенције, 
Уставни суд истиче да се у конкретном случају ради о кривичном 
поступку у којем су апеланти проглашени кривим за кривично дје-
ло неовлашћена производња и промет опојних дрога које је про-
писано законом (КЗРС), те су осуђени на казне затвора. Дакле, у 
поступку је утврђивана основаност кривичне оптужбе против апе-
ланата, па је члан 6 Европске конвенције примјењив.

37. Уставни суд запажа да се наводи апеланата о повреди пра-
ва на правично суђење односе на наводе да им је судио стварно 
ненадлежни суд који није био непристрасан и независан, да је 
суд произвољно оцијенио доказе и погрешно утврдио чињенично 
стање, те да редовни судови нису анализирали исказе сваког свје-
дока и друге доказе и довели их у међусобну везу, те дали обра-
зложене и детаљне разлоге зашто их прихватају или не прихватају. 
Даље, истичу да је у поступку против њих прекршен принцип in 
dubio pro reo, будући да, осим пресретнутим телефонским разгово-
рима који су на нивоу индиције, а не доказа, ничим није доказано 
да су починили дјела за која су осуђени, да првоапелант наводи да 
су прихваћени само свједоци Тужилаштва, али не и одбране, те да 
није вјештачен његов глас, због чега сматрају да им је прекршено 
и право на одбрану, те јер сматрају да су осуђени на основу исказа 
лица које је склопило споразум са Тужилаштвом.

38. У вези са овим наводима, Уставни суд указује да, према 
пракси Европског суда и Уставног суда, задатак ових судова није 
да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног 
стања и примјене права (види, Европски суд, Pronina против Ру-
сије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, апликација 
број 65167/01). Наиме, Уставни суд није надлежан да супституише 
редовне судове у процјени чињеница и доказа, већ је уопштено за-
датак редовних судова да оцијене чињенице и доказе које су извели 
(види, Европски суд, Thomas против Уједињеног Краљевства, пре-
суда од 10. маја 2005. године, апликација број 19354/02). Задатак 
Уставног суда је да испита да ли је евентуално дошло до повреде 
или занемаривања уставних права (право на правично суђење, пра-
во на приступ суду, право на дјелотворан правни лијек и др.), те да 
ли је примјена закона била, евентуално, произвољна или дискри-
минациона.

39. Уставни суд подсјећа и да, према пракси Европског суда, 
пресумпција невиности значи да оптужени није дужан да се брани, 
мада има право на одбрану, није дужан доказивати своју невиност, 
а терет доказивања је на тужиоцу. У складу с тим, суд мора доније-
ти ослобађајућу пресуду не само кад је увјерен у невиност оптуже-
ног него и онда када није увјерен ни у његову кривицу, ни у његову 
невиност. Дакле, када има сумњу, суд мора примијенити принцип 
in dubio pro reo, што је и битан елеменат права на правично суђење 
из члана 6 Европске конвенције (види, Европски суд за људска 
права, Barbera, Messeque и Jabardo против Шпаније, пресуда од 
6. децембра 1988. године, серија А број 146, став 77). Осим тога, 
суд је дужан савјесно оцијенити све доказе појединачно и у вези 
са осталим доказима, па, онда, на основу такве брижљиве оцјене 
извести закључак да ли је нека чињеница доказана (члан 296 став 



 

46 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 14 3.03.2014.

7 ЗКП) и при томе дати образложење како сваког доказа поједи-
начно, тако и свих доказа заједно, те довођење свих спроведених 
доказа у узајамну логичну везу.

40. Осим тога, Уставни суд указује на своју ранију јуриспру-
денцију према којој члан 6 став 3 тачка д. Европске конвенције 
не даје странци неограничено право да саслушава свједоке пред 
судом и предлаже извођење других доказа. У ствари, на редовном 
суду је да оцијени да ли би изјаве предложених свједока или изво-
ђење других предложених доказа били релевантни за одлучивање 
у конкретном случају. Суд који води поступак мора имати одређену 
дискрецију о овим питањима, а из члана 6 став 3 тачка д. Европске 
конвенције слиједи да странка у поступку не може имати предност 
у односу на другу страну у погледу могућности да изнесе доказе 
(види, Уставни суд, Одлука број У 6/02, “Службени гласник Босне 
и Херцеговине”, број 24/02). С тим у вези, Уставни суд подсјећа и 
да је ван његове надлежности да процјењује квалитет закључака 
судова у погледу процјене доказа уколико се ова процјена не доима 
очигледно произвољном, нити ће се мијешати у начин на који су 
редовни судови усвојили доказе као доказну грађу, ни у то којим 
доказима судови вјерују на основу судијске слободне процјене, јер 
је то искључиво улога редовних судова.

41. У односу на наводе апеланата да им није судио стварно 
надлежни суд, Уставни суд истиче цитиране релевантне одредбе 
Закона о сузбијању криминала (3, 13 и 28) којим је установље-
на надлежност Окружног суда и Тужилаштва за кривична дјела 
прописана, такође цитираним, чланом 383а КЗРС из којих јасно 
произилази надлежност наведеног суда и Тужилаштва у предмет-
ној кривичној ствари. С друге стране, Уставни суд подсјећа и на 
цитиране одредбе Кривичног закона БиХ и Закона о Суду БиХ из 
којих произилази надлежност тог суда и Тужилаштва БиХ само за 
кривична дјела међународне трговине дрогом а која искључује на-
длежност ентитетских судова и тужилаштава у тим стварима. С 
обзиром на наведено, имајући у виду чињенично утврђење редов-
них судова да су у конкретном случају апеланти и остали саопту-
жени починили кривично дјело за које су проглашени кривим на 
територији Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
не даје конкретном промету дроге карактер међународне трговине 
дрогом, будући да су све радње прометовања дрогом вршене на до-
маћој територији, Уставни суд наводе апеланата о ненадлежности 
судова и Тужилаштва у РС сматра неоснованим.

42. Даље, у односу на наводе апеланата о пристрасности суда, 
Уставни суд подсјећа на релевантне одредбе члана 37 ЗКП којим су 
прописани услови за изузеће судија у кривичном поступку. Устав-
ни суд запажа да из наведених законских одредаба не произилази 
да судија који је учествовао у доношењу одлуке у поступку који 
је вођен против саоптуженог, против којег је поступак раздвојен 
од поступка који се водио према осталим саоптуженим, треба 
бити изузет из поступка према осталим саоптуженим. Поред тога, 
Уставни суд примјећује да апеланти не наводе да су у току редо-
вног поступка тражили изузеће судија из вијећа које им је судило 
пред Окружним судом. Стога, с обзиром на наведену одредбу ЗКП, 
као и да апеланти у току поступка нису понудили нити један доказ 
или разлог из којег би произилазила обавеза судија из вијећа које 
је донијело пресуду против њих на обавезно изузеће, Уставни суд 
и ове наводе апеланата сматра неоснованим.

43. Осим тога, у погледу навода апеланата да је у предметном 
поступку прекршен принцип независности судова, Уставни суд 
истиче да, према пракси Европског суда за људска права, суд мора 
бити независан од извршне власти и од странака (види, Европски 
суд за људска права, Ringeisen против Аустрије, пресуда од 16. јула 
1971. године, серија А број 13, став 95). Даље, сумње у вези с ути-
ском независности морају бити објективно оправдане, односно мо-
рају се пружити одговарајући аргументи и докази да постоји леги-
тимна сумња у независност суда због притисака и утицаја извршне 
власти. Доводећи у везу наведене принципе из праксе Европског 
суда са наводима апеланата, Уставни суд сматра да апеланти не 
нуде никакве конкретне разлоге у прилог тврдњи да је било ко из 
извршне власти или Специјалног тужилаштва вршио или покушао 
извршити било какав притисак на суд, нити то произилази из до-
кумената предочених Уставном суду због чега се и наводи апела-
ната везани за наводно кршење принципа независности, у смислу 
гаранција из члана 6 Европске конвенције, показују неоснованим.

44. Даље, Уставни суд запажа да су редовни судови на основу 
спроведених доказа, чији су поступак извођења детаљно описали, 
утврдили да су апеланти неспорно починили кривична дјела за 
која су осуђени. Уставни суд има у виду да су редовни судови, ана-
лизирајући сваки доказ посебно и све доказе у њиховој међусобној 
вези, дошли до закључка да су се у радњама апеланата, које су биле 
свјесно испланиране и које су апеланти хтјели извршити, стекла 
обиљежја кривичних дјела која су им стављена на терет и за које су 
проглашени кривим и изречене им казне затвора, при томе се по-
зивајући на релевантне одредбе КЗРС и ЗКП. Осим тога, Уставни 
суд подсјећа, супротно наводима апеланата, да су осуђени на осно-
ву индиција, да из оспорених пресуда произилази да је Окружни 

суд утврдио да на извршење кривичних дјела, осим детаљно пре-
цизираних непосредних доказа, указују и транскрипти и снимци 
посланих и примљених телефонских разговора који јасно свједоче 
да су постојали интензивни међусобни телефонски контакти свих 
саоптужених а који чине чврсту и логичку цјелину како међусобно, 
тако и са наведеним непосредним доказима. Имајући у виду наве-
дено, Уставни суд сматра да су неосновани и ови наводи апеланата. 
Даље, у погледу навода првоапеланта да суд није провјерио ње-
гов глас вјештачењем, односно да ли је он тај који је комуницирао 
путем телефона одузетог од његове мајке, Уставни суд запажа да 
апелант у току главног претреса ту околност није оспоравао, те да 
је чак, како наводи Тужилаштво у свом одговору, приликом саслу-
шања свог свједока на околности садржине разговора преко тог те-
лефона питао истог “о чему смо тад разговарали”. Такође, Уставни 
суд истиче да апелант на ту околност није предлагао спровођење 
било каквог доказа, укључујући и вјештачење гласа, те на тај начин 
оспорио да је он био лице које је учествовало у пресретнутим теле-
фонским разговорима. Због свега наведеног, Уставни суд сматра да 
су и ови наводи апеланата о кршењу права на правично суђење из 
члана 6 став 1 Европске конвенције неосновани.

45. У односу на наводе апеланата о кршењу права из члана 6 
став 2 Европске конвенције, односно да је донесеним пресудама 
прекршен принцип in dubio pro reo, Уставни суд, у контексту наве-
деног у претходној тачки ове одлуке, запажа да су редовни судови 
за своје закључке о кривици апеланата дали увјерљива и логична 
образложења, која не указују на било какву произвољност у одлу-
чивању или кршење пресумпције невиности, нити на било који 
начин доводе у сумњу или остављају неразјашњено неко питање 
у смислу принципа in dubio pro reo. Осим тога, Уставни суд запажа 
да апеланти, и поред тога што нису били обавезни да се бране, у 
поступку ничим нису довели у питање чињенична утврђења ре-
довних судова, нити су понудили било какав доказ у своју корист 
који би довео у сумњу како закључке редовних судова, тако и до-
казе које је понудило Тужилаштво. Због наведеног, Уставни суд 
и наводе о кршењу права из члана 6 став 2 Европске конвенције 
сматра неоснованим.

46. Коначно, Уставни суд запажа да апеланти наводе и кршење 
права на одбрану из члана 6 став 3 тачка д) Европске конвенције, 
јер су, како апеланти наводе, осуђени на основу исказа свједока 
који је закључио споразум са Тужилаштвом, да нису третирани на 
исти начин као Тужилаштво, јер како првоапелант наводи, његови 
докази нису прихваћени. У контексту наведеног Уставни суд за-
пажа да је Европски суд усвојио став да домаћи судови уживају 
дискреционо овлашћење да сами одлуче да саслушају свједоке 
за које сматрају да ће им помоћи у утврђивању истине, односно 
да оцијене да ли је нужно да се позову предложени свједоци или 
спроведу други предложени докази, пазећи да се не наруше сми-
сао и циљ права на правично суђење који обавезују да се суђење 
одвија “под једнаким условима “ и уз “једнакост оружја”. Члан 6 
став 3 Европске конвенције захтијева само да суд наведе разлоге 
због којих је одлучио да не спроведе предложене доказе које је оп-
тужени изричито захтијевао (види, Европски суд за људска права, 
Vidal против Белгије, пресуда од 22. априла 1992. године, серија А 
број 235, тачка 34).

47. У вези с тим, Уставни суд првенствено подсјећа да је у 
својој пракси већ изразио мишљење да чињеница да је претход-
но закључен споразум о признању кривице са лицем које је имало 
својство оптуженог у истом предмету и које се након тога поја-
вљује у својству свједока у том поступку не значи сама по себи 
дисквалификацију таквог лица као свједока у истом кривичном 
поступку (види, нпр., Одлуку Уставног суда број АП 1196/09 од 
26. јануара 2012. године, тачка 27, доступну на wеb-страници 
Уставног суда www.ustavnisud.ba(. У конкретном случају, из обра-
зложења оспорених пресуда произилази да су судови већ размо-
трили наводе апеланата у том погледу и дали разлоге зашто они 
не могу довести до другачијег рјешења конкретне правне ствари, 
затим, апелантима није била ускраћена могућност да тог свједока 
испитују непосредно или посредством својих бранилаца, као и да 
његов исказ оспоравају истицањем других доказа, те, најзад, не 
може се закључити да су судови пропустили да оцијене овај доказ 
појединачно и у узајамној вези са осталим доказима, прије свега 
исказима осталих саслушаних свједока и материјалним доказима. 
Осим тога, Уставни суд запажа да је апелантима, супротно њихо-
вим тврдњама, омогућено активно учешће у току цијелог поступка 
у истој мјери као и Тужилаштву у смислу да им је омогућено да 
предлажу и изводе доказе у своју корист и да су притом, супротно 
тврдњама првоапеланта, судови дали аргументовано образложење 
(које је интерпретирано у претходним тачкама ове одлуке) зашто 
су неке од доказа прихватили, а неке не, укључујући и приједлог 
првоапеланта да се саслуша свједок Драган Супић. Уставни суд 
сматра да су, поступајући на наведени начин, редовни судови по-
штивали правила о равноправности странака пред судом и да нису 
довели апеланте у неравноправан положај са Тужилаштвом. Због 
наведеног, Уставни суд сматра неоснованим и наводе апеланата о 
кршењу права из члана 6 став 3 тачка д. Европске конвенције.
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48. Имајући у виду све наведено, Уставни суд сматра да су у 

конкретном случају редовни судови у кривичном поступку, који је, 
између осталих, вођен против апеланата, утврдили све релевантне 
чињенице из којих је несумњиво проистекао закључак да су по-
чинили кривична дјела која су им стављена на терет и на основу 
којих нити једно круцијално питање није остало неразјашњено у 
смислу принципа in dubio pro reo. Уставни суд сматра да у конкрет-
ном случају није изостало свеобухватно извођење и анализа дока-
за и чињеница, те да образложења оспорених пресуда, у смислу 
утврђивања чињеничног стања, спровођења доказа, умишљајног 
поступања апеланата, примјене материјалног и процесног права 
и равноправности странака у поступку, у цијелости задовољавају 
критеријуме и стандарде права на правично суђење из члана 6 
Европске конвенције.

49. Због наведеног, Уставни суд сматра да у конкретном случају 
није дошло до кршења права апеланата из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 ст. 1, 2 и 3 тачка д) Европске конвенције.

Право на дјелотворан правни лијек
50. У вези са апелантовим наводима о кршењу права на дје-

лотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције, Уставни 
суд подсјећа да се ради о праву које има супсидијарни карактер у 
смислу да ужива заштиту само у односу на неко од права заштиће-
них Европском конвенцијом, те да подразумијева “право на правни 
лијек пред националним властима”. Затим, Уставни суд запажа да 
апеланти нису експлицитно навели у вези с којим правима сма-
трају да постоји кршење права из члана 13. Међутим, из навода 
апелације се може закључити да се наводи о кршењу овог права 
доводе у везу с правом на правично суђење из члана 6 Европске 
конвенције.

51. У контексту наведеног Уставни суд запажа да су ови апела-
циони наводи неосновани, будући да из стања списа као неспорно 
произилази да су апелантима на располагању биле могућности да 
изјаве жалбу против првостепене пресуде коју су апеланти и иско-
ристили. Наиме, апеланти су, како је већ речено, изјавили жалбе 
против пресуде којом су проглашени кривим у којима су оспора-
вали пресуду из свих основа предвиђених ЗКП. Уставни суд запа-
жа да је Врховни суд у жалбеном поступку размотрио све наводе 
апеланата и дао разлоге зашто је одлука којом су проглашени кри-
вим правилна, изузев у дијелу који се односио на висину изречене 
казне, које је тај суд преиначио, односно зашто наводи апеланата 
истакнути у жалбама нису могли довести до другачијег рјешења 
конкретне правне ствари. Имајући у виду наведено, чињеница да 
коришћени правни лијекови нису резултирали успјехом апеланата, 
у смислу у којем су они сматрали да треба да буде, будући да су 
у погледу санкције били неспорно дјелотворни, не може водити 
закључку о непостојању или недјелотворности правних лијекова.

52. Такође, Уставни суд запажа да су апеланти и остали саопту-
жени и против другостепене пресуде поднијели захтјев за заштиту 
законитости који је Врховни суд Пресудом број 118 0 К 000699 10 
Квлз од 21. марта 2011. године одбио као неоснован, дакле, да су 
искористили и редовни и ванредни правни лијек.

53. Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Уставни 
суд у претходним тачкама ове одлуке већ образложио зашто сматра 
да није дошло до повреде права апеланата на правично суђење, 
Уставни суд и наводе о повреди права апеланата на дјелотворан 
правни лијек сматра неоснованим.

Право на недискриминацију у вези с правом на правично 
суђење

54. Апеланти сматрају да им је повријеђено и право на неди-
скриминацију из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 
14 Европске конвенције. Из апелационих навода произилази да су 
у конкретном случају наводи о кршењу овог права везани за право 
на правично суђење.

55. Члан II/4 Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уживање права и слобода, предвиђених овим чланом или 

међународним споразумима наведеним у Анексу I овог Устава, 
обезбеђено је свим лицима у Босни и Херцеговини без дискри-
минације по било којем основу као што су пол, раса, боја, језик, 
вјероисповијест, политичко и друго мишљење, национално или 
социјално поријекло или повезаност са националном мањином, 
имовина, рођење или други статус.

56. Члан 14 Европске конвенције гласи:
Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом 

обезбјеђује се без дискриминације по било којој основи, као што 
су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или дру-
го мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком 
националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

57. Уставни суд подсјећа на чињеницу да члан 14 Европске кон-
венције обезбјеђује заштиту од дискриминације у питањима која 
потпадају под оквир других чланова Европске конвенције (види, 
Европски суд за људска права, Marckx против Белгије, пресуда од 
13. јуна 1979. године, серија А број 31, став 32). У односу на наводе 

о повреди права на недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и 
Херцеговине и члана 14 Европске конвенције, Уставни суд запажа 
да дискриминација постоји ако резултира различитим третманом 
појединаца у сличним позицијама и ако тај третман нема објек-
тивног или разумног оправдања. У конкретном случају апеланти 
наводе да су дискриминисани због чињенице да им је судио, према 
њиховом ставу, стварно ненадлежни суд, те да стога “нису равно-
правни са осталим грађанима у истој ствари којима се суди у Суду 
БиХ и судовима у ФБиХ”. Међутим, апеланти, осим указивања на 
повреду овог права, нису доставили доказе и изнијели било какве 
чињенице које би указивале да су у идентичној ситуацији другим 
лицима судили Суд БиХ или евентуално други суд у ФБиХ, од-
носно да су другачије третирани у односу на друга лица.

58. Стога, имајући у виду закључак до којег је Уставни суд 
дошао у погледу наводне повреде члана 6 Европске конвенције, 
Уставни суд сматра да су неосновани наводи апеланата о повреди 
права на недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и Херцего-
вине и члана 14 Европске конвенције у вези с правом на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 
1 Европске конвенције.

VIII - Закључак
59. Уставни суд закључује да нема кршења права на правично 

суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 ст. 1. 
2 и 3 тачка д. Европске конвенције када је апелантима омогућено 
суђење пред стварно надлежним, независним и непристрасним су-
дом, те када су редовни судови пресуде донијели на основу доказа, 
при томе брижљиво оцијенивши сваки доказ понаособ и све дока-
зе заједно, и када пресуде нису засноване само на пресретнутим 
телефонским разговорима и исказу лица које је раније било члан 
истог злочиначког удружења и против којег је кривични поступак 
раздвојен од поступка који је вођен против апеланата, већ и на 
бројним другим доказима прецизираним у пресудама из којих је 
несумњиво проистекао закључак да су апеланти починили кривич-
на дјела која су им стављена на терет и на основу којих нити једно 
круцијално питање није остало неразјашњено у смислу принципа 
in dubio pro reo. Нема кршења наведених права ни када је апелан-
тима омогућено да под истим условима као и Тужилаштво уче-
ствују у предметном поступку.

60. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на не-
дискриминацију из члана II/4 Устава Босне Херцеговине и члана 
14 Европске конвенције, јер је апелантима судио стварно надлежни 
суд.

61. Уставни суд закључује да не постоји ни повреда права 
на дјелотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције, 
имајући у виду да су апеланти изјавили жалбу Врховном суду, који 
је испитао оспорену пресуду у односу на њихове жалбене наводе, 
односно када апелантима није ускраћено право на жалбу у смислу 
наведеног члана.

62. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда, Устав-
ни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

63. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједница
 Уставног суда БиХ,
 Валерија Галић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине, у предмету број АП 722/10, 
рјешавајући апелацију Амеле Куртовић, на основу члана VI/3б) 
Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 
ст. 1, 2 и 3 и члана 64 став 1 Правила Уставног суда Босне и Херце-
говине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 
и 51/09), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 23. децембра 2013. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Дјелимично се усваја апелација Амеле Куртовић.
Утврђује се повреда права на правично суђење из члана II/3е) 

Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода.

Укида се Пресуда Врховног суда Републике Српске број 118-
0-Рев-08-000 718 од 13. јануара 2010. године и Пресуда Окружног 
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суда у Бањој Луци број 011-0-Гж-08-000 134 од 11. априла 2008. 
године у дијелу који се односи на застарјелост потраживања.

Предмет се враћа Врховном суду Републике Српске, који је ду-
жан да у року од три мјесеца донесе нову одлуку у складу са чла-
ном II/3е) Устава Босне и Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске 
конвенције за заштиту људских права и основних слобода.

Налаже се Врховном суду Републике Српске да, у складу са 
чланом 74 став 5 Правила Уставног суда, у року од три мјесеца 
од дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и 
Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове одлуке.

Одбија се као неоснована апелација Амеле Куртовић подне-
сена против Пресуде Врховног суда Републике Српске број 118-
0-Рев-08-000 718 од 13. јануара 2010. године и Пресуде Окружног 
суда у Бањој Луци број 011-0-Гж-08-000 134 од 11. априла 2008. 
године у односу на остале наводе о повреди права на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 
1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних сло-
бода.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Амела Куртовић (у даљем тексту: апеланткиња) из Сарајева, 

коју заступа Идриз Каменица, адвокат из Сарајева, поднијела је 24. 
фебруара 2010. године апелацију Уставном суду Босне и Херцего-
вине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пресуде Врховног суда 
Републике Српске (у даљем тексту: Врховни суд) број 118-0-Рев-
08-000 718 од 13. јануара 2010. године и Пресуде Окружног суда у 
Бањој Луци (у даљем тексту: Окружни суд) број 011-0-Гж-08-000 
134 од 11. априла 2008. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда, од 

Врховног суда затражено је 27. октобра 2010. године да достави 
одговор на апелацију. Од Основног суда у Бањој Луци (у даљем 
тексту: Основни суд), Окружног суда и Правобранилаштва Репу-
блике Српске, које је у предметном поступку заступало Републику 
Српску (у даљем тексту: тужена), затражено је 26. маја и 3. јуна 
2008. године да доставе одговоре на апелацију апеланткиње под-
несену 20. маја 2008. године против Пресуде Окружног суда број 
011-0-Гж-08-000 134 од 11. априла 2008. године, која је била реги-
стрована под бројем АП 1460/08. Наведену апелацију Уставни суд 
је одлуком о допустивости од 15. априла 2009. године одбацио због 
неисцрпљивања правних лијекова могућих према закону.

3. Врховни, Окружни и Основни суд су доставили одговоре на 
апелацију 9. јуна 2008. године и 8. новембра 2010. године. Тужена 
је доставила одговор на апелацију 17. јуна 2008. године.

4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда, одговори 
Основног, Окружног и Врховног суда и тужене су достављени апе-
ланткињином пуномоћнику 10. новембра 2010. године.

III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апеланткињиних на-

вода и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају 
на сљедећи начин:

6. Одлуком Уставног суда број АП 994/04 од 13. септембра 
2005. године утврђена је повреда апеланткињиног права на пра-
вично суђење, те наложено Основном суду да донесе одлуку у 
предмету број П-1428/01 у што краћем року. У наведеној одлуци 
Уставни суд је установио да је пропуст Основног суда да у перио-
ду од четири године не предузме било какву радњу с циљем про-
цесуирања тужбе резултирао повредом апеланткињиног права на 
приступ суду, те апеланткињином немогућношћу да се пред неза-
висним и непристрасним, законом установљеним судом одлучи о 
њеном грађанском праву, односно обавези.

7. Пресудом Основног суда број П-1428/01 од 16. августа 2007. 
године дјелимично је усвојен апеланткињин тужбени захтјев и ту-
жена је обавезана да апеланткињи на име накнаде нематеријалне 
штете исплати износе, и то: на име претрпљених физичких болова 
7.500,00 КМ, на име претрпљеног страха износ од 5.600,00 КМ, на 
име душевних болова због умањења опште животне активности 
износ од 15.000,00 КМ, на име душевних болова због наружености 
износ од 4.000,00 КМ, на име душевних болова због губитка мај-
ке износ од 8.000,00 КМ и на име душевних болова због губитка 
сестре износ од 7.000,00 КМ, односно укупно 47.100,00 КМ са за-
конском затезном каматом почев од 16. августа 2007. године, као 
дана пресуђења, па до исплате. Тужена је обавезана да апелант-
кињи плати трошкове парничног поступка у износу од 736,10 КМ 
а преостали дио апеланткињиног тужбеног захтјева који се односи 
на накнаду нематеријалне штете преко досуђеног износа и накнаду 

нематеријалне штете за душевне болове због смрти блиског срод-
ника баке је одбијен.

8. У образложењу првостепене пресуде се наводи да међу пар-
ничним странкама није спорно да су 24. јуна 1995. године у дво-
ришту куће у селу Вранићи код Горажда од експлозивне направе 
погинули Ифета Куртовић, апеланткињина мајка, Алмедина Кур-
товић, апеланткињина сестра, и Зиба Куртовић, апеланткињина 
бака, те да је апеланткиња том приликом задобила тешке тјелесне 
повреде од којих се данас лијечи (у тужби је апеланткиња навела 
да је, због посљедица рањавања, у току лијечења имала више од 
40 операција, те да је остала трајни инвалид). Истакнуто је да је 
међу парничним странкама спорна одговорност тужене за накнаду 
штете, као и висина нематеријалне штете.

9. Основни суд је из отпуснице Клиничког центра Универзи-
тета у Сарајеву од 26. септембра 1995. године утврдио да је млдб. 
апеланткиња примљена на клинику ради наставка лијечења повре-
да насталих од гелера гранате 24. јуна 1995. године у Горажду при 
чему је задобила повреду лијеве шаке и лијеве поткољенице, да 
је лијечење апеланткиње настављено, да се јављала на контролне 
прегледе 12. марта и 22. јула 1996. године, 29. јануара и 3. септем-
бра 1997. године и 20. јануара 1999. године, што, према мишљењу 
првостепеног суда, упућује на закључак да лијечење апеланткиње 
у то вријеме није било завршено.

10. Из налаза и мишљења Љекарске комисије за преглед лица 
обухваћених Законом о основним правима војних инвалида и по-
родица палих бораца у првостепеном поступку у Сарајеву од 20. 
априла 1999. године утврђено је да је апеланткиња трајни инвалид 
са 80 % инвалидитета.

11. Основни суд је навео да је из спроведених доказа утврдио 
да је апеланткиња задобила тешке тјелесне повреде експлозијом 
пројектила минобацача 24. јуна 1995. године у селу Вранић код 
Горажда, који је испаљен са десне обале ријеке Дрине из правца 
Церове равни, те да су том приликом погинуле њена мајка, сестра и 
бака које су са њом живјеле у заједничком домаћинству. Истакнуто 
је да је тужена пасивно легитимисана странка у предметној парни-
ци и да је одговорна за насталу штету коју апеланткиња трпи. Суд 
је наведено засновао на одредбама чл. 173 и 174 а у вези са чланом 
154 Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) пре-
ма принципу објективне одговорности уз претпоставку узрочно-
сти, јер је минобацачка мина-артиљеријски пројектил испаљена са 
положаја Церове равни, мјеста које лежи на десној обали ријеке 
Дрине, а гдје је био положај Војске Републике Српске (у даљем 
тексту: ВРС).

12. У односу на приговор тужене о застарјелости предметног 
потраживања, првостепени суд је навео да је тачно да је у вријеме 
када се десио штетни догађај и када је апеланткиња за то сазна-
ла била проглашена непосредна ратна опасност на основу Одлуке 
предсједника Српске Републике БиХ од 15. априла 1992. године 
(“Службени гласник српског народа у БиХ”, број 6/92). Истакнуто 
је да је у међувремену било проглашено ратно стање које је уки-
нуто, као и стање непосредне ратне опасности Одлуком Народне 
скупштине РС од 19. јуна 1996. године (“Службени гласник РС”, 
број 15/96). Према оцјени Основног суда, рок за подношење тужбе 
у предметној правној ствари могао је почети тећи 19. јуна 1996. 
године, када су укинути ратно стање и непосредна ратна опасност. 
До наведеног рока, имајући у виду Закон о роковима у судском 
и управном поступку у вријеме ратног стања и непосредне ратне 
опасности (“Службени гласник РС”, број 1/94-посебно издање), те 
чињеницу да је апеланткиња била све вријеме на лијечењу, може 
да се сматра да су постојали оправдани разлози који су апелант-
кињу спречавали да оствари своју заштиту до престанка ратног 
стања и непосредне ратне опасности.

13. Даље је истакнуто да је увидом у налаз и мишљење Ље-
карске комисије за преглед лица обухваћених Законом о основним 
правима војних инвалида и породица палих бораца у првостепеном 
поступку у Сарајеву од 20. априла 1999. године и отпусног писма 
за апеланткињу од 22. новембра 1995. године Клиничког центра 
Универзитета у Сарајеву, гдје је апеланткиња примљена 26. сеп-
тембра 1995. године, утврђено да је лијечење апеланткиње наста-
вљено, да се јављала на контролне прегледе 12. марта и 22. јула 
1996. године, 29. јануара и 3. септембра 1997. године и 20. јануара 
1999. године, што упућује на закључак да лијечење апеланткиње у 
то вријеме није било завршено, те да је тек 20. априла 1999. године 
Љекарска комисија утврдила да код апеланткиње постоји инвали-
дитет у износу од 80%. Према томе, имајући у виду одредбу члана 
376 ст. 1 и 2 по коме потраживање накнаде проузроковане штете 
застаријева за три године, односно у сваком случају за пет година, 
те чињеницу да је тужба у предметној правној ствари поднесена 
18. јуна 2001. године, Основни суд је утврдио да је апеланткињина 
тужба поднесена у року предвиђеном законом, те да је приговор 
тужене неоснован.

14. Против првостепене пресуде тужена је поднијела жалбу 
коју је Окружни суд Пресудом број 011-0-Гж-08-000 134 од 11. 
априла 2008. године уважио и првостепену пресуду у оспореном 
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досуђујућем дијелу преиначио тако што је апеланткињин захтјев 
за накнаду нематеријалне штете у цјелини одбијен а апеланткиња 
је обавезана да туженој надокнади трошкове парничног поступка 
у износу од 3.000,00 КМ.

15. У образложењу другостепене пресуде се наводи да је апе-
ланткиња у прилог доказивању тврдњи да је граната која је узро-
ковала штету испаљена са положаја Церова раван, односно са по-
ложаја ВРС, у првостепеном поступку спровела доказе читањем 
увјерења Кантоналног тужилаштва Горажде од 5. априла 2000. 
године, а које потврђује наводе о повређивању апеланткиње и по-
гибији њене мајке, сестре и баке. Поред наведеног, апеланткиња 
је спровела доказ читањем записника о увиђају Центра служби 
безбједности Горажде од 25. јуна 1995. године и записника о кри-
миналистичко-техничком прегледу лица мјеста истог датума. У на-
веденој документацији описано је затечено стање на лицу мјеста, 
описане су димензије направљеног кратера, те констатовано да је 
на основу специфичности кратера и трагова гелера одређен правац 
испаљења активираног пројектила и да он по азимуту износи 205 º, 
па да је, према наведеном, пројектил испаљен са положаја Церова 
раван. Такође је констатовано да је лице мјеста скицирано и да је 
комплетна ситуација на лицу мјеста снимљена на аудио-визуелној 
траци.

16. Истакнуто је да, према схватању Окружног суда (ако би се 
узело да није спорно да је у наведеном периоду ВРС била лоцирана 
на положају Церова раван), наведена документација није довољна 
за поуздан закључак са којег положаја је испаљена граната. Наве-
дено кад се имају у виду и чињенични наводи тужбе да су у спор-
ном периоду на десној обали ријеке Дрине, поред ВРС која је од 
села Вранићи била удаљена 15 КМ (село Вранићи је са лијеве стра-
не ријеке Дрине), била лоцирана и јединица Армије БиХ у селу 
Жигови, те наводи да 24. јуна 1995. године није било борбених 
дејстава. Према мишљењу Окружног суда, на основу података из 
наведене документације, али и скице лица мјеста, прегледом сним-
ка лица мјеста (наведено није презентовано суду у првостепеном 
поступку) тек спровођењем одговарајућег вјештачења у предмет-
ној парници (а не искључиво у кривичном поступку како то сматра 
тужена) на поуздан начин могао је да се утврди правац испаљења 
артиљеријског пројектила.

17. Наведено је да апеланткиња у предметном поступку није 
предлагала спровођење наведеног вјештачења, чиме одгова-
рајућим доказима није утврђен правац испаљења пројектила. Сто-
га, према мишљењу Окружног суда, није доказана узрочна веза 
између оружаних дејстава као опасне дјелатности тужене и наста-
ле штете усљед чега нису испуњени законски услови из одредбе 
чл. 173 и 174 ЗОО да се закључи да је одговорна тужена. Указано 
је да тек када се утврди веза између опасне ствари и настале штете, 
наступа претпоставка да штета потиче од опасне ствари, односно 
дјелатности. Даље је наведено да се одговорност тужене не може 
да заснива ни на одредби члана 180 ЗОО која је била на снази у 
спорном периоду, јер је по наведеној одредби одговорна Босна и 
Херцеговина, а не ентитет.

18. У односу на приговор тужене о застарјелости, Окружни суд 
је навео да је тужба поднесена 12. јуна 2001. године, те да, рачу-
најући да је рок застаре почео да тече 19. јуна 1996. године, као 
дана ступања на снагу Одлуке Народне скупштине број 02-732/96 
о укидању ратног стања и стања непосредне ратне опасности, про-
изилази да је апеланткињина тужба у односу на захтјев за накнаду 
нематеријалне штете због смрти блиског лица у сваком случају под-
несена по протеку трогодишњег рока из одредбе члана 376 ЗОО. У 
погледу апеланткињиног захтјева за накнаду нематеријалне штете 
усљед њеног повређивања, према мишљењу Окружног суда, тре-
бало је утврдити када је лијечење апеланткиње завршено и када су 
посљедице повређивања добиле облик коначног стања, јер од тада 
тече застарни рок прописан наведеном законском одредбом.

19. Према мишљењу Окружног суда, тужена у жалби основано 
наводи да се закључак о наведеном, како то чини првостепени суд, 
не може да изводи на чињеницама да се апеланткиња јављала на 
контролне прегледе 1997. и 1999. године, јер се ради о контролним 
прегледима, а нити може да се закључи да је апеланткињино лије-
чење завршено 20. априла 1999. године, када су донесени налаз и 
мишљење првостепене љекарске комисије ради остваривања пра-
ва према Закону о основним правима војних инвалида и породица 
палих бораца. Истакнуто је да је, према медицинском налазу др 
Драгана Данелишена, активно хируршко лијечење апеланткиње 
завршено у 1997. години. Према мишљењу Окружног суда, апе-
ланткиња је, будући да је током првостепеног поступка истакнут 
приговор застаре потраживања, имала обавезу да затражи да се 
вјештаци медицинске струке (који су спровели медицинско вје-
штачење у предметној парници) изјасне на суду и о томе када је 
тачно лијечење апеланткиње завршено, односно када су посљеди-
це повређивања добиле облик коначног стања уколико је апелант-
киња била подвргнута и другој врсти лијечења осим хируршког, па 
се има узети да изведеним доказима није доказала да њено потра-
живање није застарјело.

20. Против другостепене пресуде апеланткиња је изјавила ре-
визију коју је Врховни суд Пресудом број 118-0-Рев-08-000 718 од 
13. јануара 2010. године одбио као неосновану.

21. У образложењу ревизионе пресуде Врховни суд је ука-
зао да одговорност Републике Српске, од које се тражи накнада 
предметне штете, која одговара за рад својих органа (тако и за рад 
и дјеловање ВРС), произилази из одредбе члана 17 став 1 Уста-
ва Републике Српске, којом је прописано да свако има право на 
накнаду штете коју му незаконитим или неправилним радом нане-
се службено лице или државни орган, односно организација која 
врши јавна овлашћења.

22. Према мишљењу Врховног суда, апеланткиња је неспорно, 
како произилази из утврђених чињеница, претрпјела нематеријал-
ну штету у свим видовима за које тражи накнаду. Истакнуто је да 
је она тешко тјелесно повријеђена, да је дуго лијечена, да су повре-
де узроковале инвалидност и наруженост. Стога, према мишљењу 
Врховног суда, нема сумње да је при тим околностима и чињеници 
да се ради о дјевојчици која је у тренутку повређивања имала само 
четири године, као и да су јој том приликом смртно страдале мајка, 
сестра и бака трпјела знатан физички и душевни бол, те страх који 
оправдавају досуђење правичне новчане накнаде у смислу одредбе 
члана 200 став 1 и члана 201 ст. 1 и 2 ЗОО.

23. Међутим, према мишљењу Врховног суда, свака штета не 
мора увијек бити извор облигације на основу које за једно лице 
настаје обавеза, а за друго право потраживања накнаде штете. 
Истакнуто је, да би постојале одговорност и обавеза на накнаду 
штете, потребно је не само да неко лице трпи већ и да се остваре 
остале законске претпоставке (постојање субјективне или објек-
тивне одговорности за штету, штетна радња, противправност 
штетне радње, узрочна веза између те радње и настале штете). Ука-
зано је, да би једно лице заиста било одговорно за штету, његова 
радња се мора односити према штети као узрок према посљедици.

24. Врховни суд је навео да у конкретном случају из утврђеног 
чињеничног стања не произилази закључак да је тужена одговорна 
за штету коју је претрпјела апеланткиња, јер се на основу понуђе-
них и изведених доказа, без спровођења доказа вјештачењем одго-
варајућих стручњака (у првостепеном поступку апеланткиња није 
предлагала спровођење наведеног вјештачења), како исправно 
закључује другостепени суд, није могло да закључи да је миноба-
цачку гранату која је узроковала предметну штету испалила ВРС за 
чији рад и дјеловање, па и онда када је у питању опасна дјелатност 
или опасна ствар одговара тужена.

25. Врховни суд је навео да на основу материјалних доказа који 
се налазе у спису предмета (записник Министарства унутрашњих 
послова, Центар служби Горажде од 25. јуна 1995. године о кри-
миналистичком прегледу лица мјеста, записник о увиђају наведе-
ног органа од 25. јуна 1995. године и увјерење Кантоналног суда 
у Горажду од 5. априла 2000. године) у које је другостепени суд на 
сједници вијећа могао извршити непосредан увид и оцијенити их, 
супротно наводима ревизије, другачије од првостепеног суда (јер 
се не ради о непосредно изведеним доказима пред првостепеним 
судом, као, на примјер, исказ свједока, које другостепени суд не 
би могао да оцијени другачије без одржане расправе на којој би 
поново спровео те доказе) не може се са сигурношћу закључити 
да се војска тужене налазила на Церовој равни, нити да је спорни 
артиљеријски пројектил испаљен са положаја које је контролисала 
ВРС, односно да је предметни штетни догађај протекао из њене 
сфере активности. Констатовано је да је у поменутим материјал-
ним доказима само наведено да је “испаљење пројектила извршено 
са агресорског положаја са десне обале Дрине” нарочито када се 
узме у обзир неспорна чињеница да је положај Армије БиХ био, та-
кође, на десној обали ријеке Дрине, удаљен од положаја ВРС само 
један километар, а оба су од мјеста удара гранате била удаљена 15 
километара.

26. Констатовано је да постојање штетне радње и узрочне везе 
између те радње и настанка штетне посљедице, као услов одго-
ворности лица од којег се тражи накнада штете, треба доказати 
тужилац. У конкретном случају апеланткиња, и према оцјени 
Врховног суда, није доказала да је штетну радњу предузела ВРС 
за чији рад и дјеловање одговара тужена, а тиме ни узрочну везу 
између понашања и дјеловања тужене и настале штете. На основу 
наведеног, према мишљењу Врховног суда, другостепени суд није 
погријешио када је тужбени захтјев одбио примјеном правила о те-
рету доказивања у смислу одредбе члана 126 Закона о парничном 
поступку (у даљем тексту: ЗПП).

27. Осим наведеног, према мишљењу Врховног суда, другосте-
пени суд је с правом оцијенио истакнути приговор застарјелости 
потраживања у погледу захтјева за накнаду штете узроковане ду-
шевним болом који је апеланткиња трпјела усљед губитка мајке и 
сестре. Констатовано је да је од њихове погибије (24. јуна 1995. 
године) па до подношења тужбе (18. маја 2001. године) протекао 
субјективни и објективни рок прописан одредбом члана 376 ст. 1 
и 2 ЗОО за застаријевање потраживања накнаде штете чак и онда 
када се почетак рока рачуна од 19. јуна 1996. године, када је на 
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овим просторима укинуто ратно стање и стање непосредне ратне 
опасности. Наведено је да у погледу осталих потраживања апе-
ланткиња није доказала да је њено лијечење трајало и након 1997. 
године, када је, према налазу љекара вјештака, завршено активно 
хируршко лијечење, па се и у односу на та потраживања приговор 
застаре показује основан, како је исправно установио другостепе-
ни суд, што је, такође, резултирало одбијањем тужбеног захтјева.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
28. Апеланткиња сматра да јој је оспореним одлукама по-

вријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска 
конвенција) и право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију. 
Наводи да је у предметном поступку произвољно примијењено 
материјално право. Сматра да су Окружни и Врховни суд били 
пристрасни. Истиче да је тужена 3. маја 2007. године поднијела 
одговор на тужбу Основном суду из којих навода је уопштено 
оспорила одговорност тужене, истичући да сматра да апеланткиња 
нема доказе на име причињене штете и опреза ради приговара ви-
сини постављеног тужбеног захтјева. Даље наводи да је тужена, 
уколико је сматрала да докази на које се позива првостепена пре-
суда не потврђују чињенично стање, била дужна да пружи доказе 
којима своју тврдњу доказује. Према апеланткињином мишљењу, 
у конкретном случају ради се о штети која је произашла из кри-
вичног дјела за које кривично гоњење не застаријева, али да она не 
може чекати на државу која је дужна да открије злочинца и да га 
казни да би она затим могла да оствари право на штету.

b) Одговор на апелацију
29. У одговору на апелацију Врховни суд је навео да у предмет-

ном случају није дошло до кршења апеланткињиних уставних пра-
ва.

30. У одговору на апелацију Окружни суд је навео да апелант-
киња изведеним доказима пред првостепеним судом није доказала 
узрочну везу између оружаних дејстава као опасне дјелатности ту-
жене и настале штете због чега нису испуњени услови из чл. 173 
и 174 ЗОО.

31. У одговору на апелацију Основни суд је навео да је у 
предметном случају наведени суд у потпуности поступао у складу 
са одредбама закона.

32. У одговору на апелацију тужена је навела да у предметном 
поступку није дошло до повреде апеланткињиних уставних права.

V - Релевантни прописи
33. Закон о парничном поступку Републике Српске (“Службе-

ни гласник РС”, бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07 и 49/09) у релевант-
ном дијелу гласи:

Члан 126.
Ако суд на основу оцјене изведених доказа не може са сигур-

ношћу да утврди неку чињеницу, о постојању ове чињенице закљу-
чиће примјеном правила о терету доказивања.

34. Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени гласник РС”, бр. 17/93 и 
3/96,) у релевантном дијелу гласи:

Претпоставка узрочности
Члан 173.

Штета настала у вези са опасном ствари, односно опасном дје-
латношћу сматра се да потиче од те ствари, односно дјелатности, 
изузев ако се докаже да оне нису биле узрок штете.

Ко одговара за штету
Члан 174.

(1) За штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету 
од опасне дјелатности одговара лице које се њом бави.

Новчана накнада
Члан 200.

(1) За претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне 
болове због умањења животне активности, наружености, повреде 
угледа, части, слободе или права личности, смрти блиског лица као 
и за страх суд ће, ако нађе да околности случаја, а нарочито јачина 
болова и страха и њихово трајање то оправдава, досудити правич-
ну новчану накнаду, независно од накнаде материјалне штете као 
и у њеном одсуству.

(2) Приликом одлучивања о захтјеву за накнаду нематеријалне 
штете, као и о висини њене накнаде, суд ће водити рачуна о значају 
повријеђеног добра и циљу коме служи та накнада, али и о томе да 
се њоме не погодује тежњама које нису спојиве са њеном природом 
и друштвеном сврхом.

Лица која имају право на новчану накнаду у случају смрти или 
тешког инвалидитета

Члан 201.
(1) У случају смрти неког лица, суд може досудити члановима 

његове уже породице (брачни друг, дјеца и родитељи) правичну 
новчану накнаду за њихове душевне болове.

(2) Таква накнада може се досудити и браћи и сестрама ако је 
између њих и умрлог постојала трајнија заједница живота.

(3) У случају нарочито тешког инвалидитета неког лица, суд 
може досудити његовом брачном другу, дјеци и родитељима пра-
вичну новчану накнаду за њихове душевне болове.

(4) Накнада из ст. 1. и 3. овог члана може се досудити и ван-
брачном другу, ако је између њега и умрлог, односно повријеђеног 
постојала трајнија заједница живота.

Потраживање накнаде штете
Члан 376.

(1) Потраживање накнаде проузроковане штете застаријева за 
три године од кад је оштећеник дознао за штету и за лице које је 
штету учинило.

(2) У сваком случају ово потраживање застаријева за пет годи-
на од када је штета настала.

(3) Потраживање накнаде штете настале повредом уговорне 
обавезе застаријева за вријеме одређено за застарјелост те обавезе.

Несавладиве препреке
Члан 383.

Застаријевање не тече за све вријеме за које повјериоцу није 
било могуће због несавладивих препрека да судским путем зах-
тијева испуњење обавезе.

VI - Допустивост
35. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која 
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због 
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.

36. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресу-
де, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотвор-
ни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року 
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о 
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

37. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом је 
Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев-08-000 718 од 13. јануара 
2010. године против које нема других дјелотворних правних лије-
кова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апеланткиња 
је примила 8. фебруара 2010. године, а апелација је поднесена 24. 
фебруара 2010. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано 
чланом 16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно, апелација испу-
њава и услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није 
очигледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други фор-
мални разлог због којег апелација није допустива.

38. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине, те члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног суда, Уставни 
суд је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу 
допустивости.

VII - Меритум
39. Апеланткиња сматра да јој је оспореним пресудама по-

вријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне 
и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције и право на 
имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 
Протокола број 1 уз Европску конвенцију.

Право на правично суђење
Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дијелу 

гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 

права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају 
што укључује:

е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним 
стварима и друга права у вези са кривичним поступком.

Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
1) Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или 

основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има 
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред незави-
сним и непристрасним, законом установљеним судом. […]

40. Уставни суд, прије свега, запажа да се предметни поступак 
односи на поступак накнаде штете, дакле, на предмет грађанскоп-
равне природе, па је члан 6 став 1 Европске конвенције примјењив 
у овом предмету.
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41. Разматрајући апеланткињине наводе у погледу пристра-

сности Окружног и Врховног суда, Уставни суд наглашава да се 
непристрасност суда, у смислу права на правично суђење, испи-
тује са аспекта субјективне и објективне непристрасности суда. 
Субјективна или лична непристрасност се претпоставља, односно 
сматра се да је у личном смислу суд увијек непристрасан у односу 
на странке, осим уколико се то не оспори увјерљивим доказима. У 
конкретном случају апеланткиња, осим својих паушалних навода, 
не нуди никакве конкретне доказе који би указивали на субјективну 
непристрасност суда. С друге стране, објективна непристраност се 
не претпоставља, већ се она утврђује на основу објективних чиње-
ница које се налазе у самом предмету, тј. утврђује се да ли у спису 
постоје објективни докази на основу којих се може разумно сумња-
ти да суд није био непристрасан. У конкретном случају Уставни 
суд сматра да у спису апелације нема објективних доказа на основу 
којих се може разумно сумњати да су Окружни и Врховни суд у 
предметном поступку били пристрасни. Стога, Уставни суд сматра 
да су ови апеланткињини наводи неосновани.

42. Даље, у односу на апеланткињине наводе о произвољној 
примјени материјалног права од Окружног и Врховног суда, Устав-
ни суд наглашава своје становиште да није, уопштено, надлежан 
да врши провјеру утврђених чињеница и начина на који су редов-
ни судови протумачили позитивноправне прописе, осим уколико 
одлуке тих судова крше уставна права. То ће бити случај када одлу-
ка редовног суда крши уставна права, тј. уколико је редовни суд 
погрешно протумачио или примијенио неко уставно право, или је 
занемарио то право, ако је примјена закона била произвољна или 
дискриминациона, уколико је дошло до повреде процесних права 
(правично суђење, приступ суду, дјелотворни правни лијекови и у 
другим случајевима), или уколико утврђено чињенично стање ука-
зује на повреду Устава Босне и Херцеговине (види, Уставни суд, 
одлуке број У 39/01 од 5. априла 2002. године, објављена у “Слу-
жбеном гласнику Босне и Херцеговине”, број 25/02, и број У 29/02 
од 27. јуна 2003. године, објављена у “Службеном гласнику Босне 
и Херцеговине”, број 31/03).

43. Разматрајући апеланткињине наводе о произвољној при-
мјени материјалног права у дијелу који се односи на одговорност 
тужене за насталу штету, Уставни суд сматра да је у предметном 
поступку пресудом Основног суда дјелимично усвојен апелант-
кињин тужбени захтјев, и то у односу на њено повређивање и у 
односу на смрт блиских лица, њене мајке и сестре. У осталом дије-
лу апеланткињина тужба је одбијена. Уставни суд примјећује да 
је Основни суд прихватио доказе које је понудила апеланткиња и 
установио да је тужена пасивно легитимисана у конкретном слу-
чају, те утврдио одговорност тужене у смислу одредбе чл. 173 и 
174 ЗОО у вези са чланом 154 ЗОО према принципу објективне 
одговорности уз претпоставку узрочности, јер је минобацачка ми-
на-артиљеријски пројектил испаљена са положаја Церове равни, 
гдје је био положај ВРС.

44. Рјешавајући по жалби тужене, Окружни суд је, при-
мјењујући правила о терету доказивања из одредбе члана 126 ЗПП, 
усвојио становиште да апеланткиња није доказала постојање уз-
рочне везе између оружаних дејстава, као опасне дјелатности ту-
жене, и настале штете због чега нису испуњени законски услови 
из одредаба чл. 173 и 174 ЗОО да би се закључило да је тужена 
одговорна за насталу штету. Према мишљењу Окружног суда, тек 
спровођењем одговарајућег вјештачења могао би се на поуздан 
начин утврдити правац испаљења артиљеријског пројектила, што 
апеланткиња није предлагала у доказном поступку због чега није 
доказала узрочну везу између оружаних дејстава као опасне дје-
латности тужене и настале штете. Врховни суд је усвојио иден-
тично становиште као и Окружни суд, сматрајући да апеланткиња 
понуђеним доказима није доказала постојање штетне радње и 
узрочне везе између те радње и настанка штетне посљедице као 
услова за одговорност тужене од које се тражи накнада штете. У 
наведеном образложењу пресуда Окружног и Врховног суда Устав-
ни суд не може да пронађе елементе који би указивали на било как-
ву произвољност у овом дијелу. Наиме, према мишљењу Уставног 
суда, Окружни и Врховни суд су у оспореним пресудама у овом 
дијелу дали јасно и прецизно образложење својих закључака због 
чега сматрају да апеланткиња није доказала одговорност тужене 
за насталу штету. До оваквог закључка Уставни суд је дошао ана-
лизирајући оспорене пресуде и прописе на којима су засноване, 
те доводећи их у везу са захтјевима из члана 6 став 1 Европске 
конвенције. На основу наведеног, Уставни суд сматра да су у овом 
дијелу неосновани апеланткињини наводи о произвољној примје-
ни материјалног права у предметном поступку, те да апеланткињи 
није повријеђено право на правично суђење у смислу гаранција из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције.

45. У односу на застарјелост апеланткињиног потраживања, 
Уставни суд сматра да је приликом рјешавања приговора тужене 
у погледу застарјелости првостепени суд навео да је на основу от-
пусног писма Клиничког центра Универзитета у Сарајеву од 22. 
новембра 1995. године, гдје је апеланткиња примљена 26. септем-

бра 1995. године, утврдио да је лијечење апеланткиње настављено 
и да је она имала контролне прегледе све до 20. јануара 1999. годи-
не. Из наведеног првостепени суд изводи закључак да њено лије-
чење у то вријеме није било завршено. Према мишљењу Уставног 
суда, овакав закључак првостепеног суда не указује на било какву 
произвољност. Међутим, Окружни суд у образложењу своје пресу-
де, које прихвата и Врховни суд, установио је да је апеланткињино 
лијечење, ипак, завршено 1997. године, када је она завршила са 
активним хируршким лијечењем. Наведено образложење, према 
мишљењу Уставног суда, указује на произвољност имајући у виду 
да је током првостепеног поступка, на основу спроведених доказа, 
утврђено да је њено лијечење трајало и након тог периода.

46. Даље, Уставни суд примјећује да се у конкретном случају 
ради о веома специфичним околностима (дуготрајно лијечење 
апеланткиње) због којих апеланткиња није била у могућности да 
до окончања свога лијечења покрене поступак којим би тражила 
судску заштиту. С тим у вези Уставни суд упућује и на одредбу 
члана 383 ЗОО којом је прописано да застаријевање не тече за све 
вријеме за које повјериоцу није било могуће због несавладивих 
препрека да судским путем захтијева испуњење обавезе. При томе 
Уставни суд указује да је све поменуте околности у вези са апе-
ланткињиним лијечењем првостепени суд имао у виду приликом 
одбијања приговора тужене о застарјелости апеланткињине тужбе 
Такође, Уставни суд наглашава и да је коначно проценат апелант-
кињине инвалидности утврђен на основу налаза и мишљења на-
длежне љекарске комисије тек 20. априла 1999. године због чега 
све наведено указује да су образложења Окружног и Врховног 
суда у овом дијелу произвољна, те да је апеланткињина тужба под-
несена у роковима из одредбе члана 376 ст. 1 и 2 ЗОО, како то 
закључује и првостепени суд. Према томе, Уставни суд сматра да у 
овом дијелу образложења оспорених пресуда указују на произвољ-
ност у примјени материјалног права због чега је дошло до повреде 
апеланткињиног права на правично суђење у смислу гаранција из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције.

47. У односу на апеланткињине наводе да је предметна штета 
апеланткињи проузрокована извршењем кривичног дјела, Уставни 
суд подсјећа на своју праксу у предмету број АП 476/04 од 17. де-
цембра 2004. године у којем је усвојио становиште да се приговори 
у погледу кршења уставних права морају, бар у својој суштинској 
форми, покренути у претходним фазама поступка уколико се так-
ви приговори желе са успјехом користити пред Уставним судом. 
Уставни суд запажа да апеланткиња ничим не доказује да је ове 
наводе истицала у редовном судском поступку, те да се редовни 
судови поводом тога нису очитовали. Дакле, произилази да ове на-
воде апеланткиња први пут истиче пред Уставним судом. Стога, 
Уставни суд сматра да је апеланткиња на овај начин пропустила 
да искористи прилику да путем редовног правног средства које је 
имала на располагању истакне ове наводе на начин да се редовни 
судови изјасне о њима. Према томе, имајући у виду праксу Устав-
ног суда, произилази да су апеланткињини наводи у овом дијелу 
неосновани.

48. Имајући у виду све наведено, Уставни суд закључује да 
образложења пресуда Окружног суда и Врховног суда у погледу 
застарјелости апеланткињиног потраживања указују на произвољ-
ност у примјени материјалног права, те да је због тога дошло до 
кршења апеланткињиног права на правично суђење из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвен-
ције. У односу на остале апеланткињине наводе о пристрасности 
суда, одговорности тужене, као и да је предметна штета посљедица 
кривичног дјела, Уставни суд закључује да су наведени наводи не-
основани и да у том дијелу није дошло до кршења апеланткињиног 
уставног права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 Европске конвенције.

49. Уставни суд неће разматрати апеланткињине наводе у од-
носу на наводну повреду права на имовину из члана II/3к) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску кон-
венцију с обзиром на то да су и ти наводи, у суштини, исти као 
и наводи који се односе на повреду права на правично суђење из 
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције, што је Уставни суд већ размотрио у претходним тачка-
ма ове одлуке.

VIII - Закључак
50. Уставни суд закључује да је у предметном поступку дошло 

до повреде апеланткињиног права на правично суђење из члана 
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске кон-
венције с обзиром на то да је у образложењима оспорених одлука, 
у дијелу који се односи на застарјелост потраживања, Уставни суд 
установио произвољност у погледу примјене материјалног права.

51. Међутим, Уставни суд закључује да су остали апелант-
кињини наводи неосновани и да нема повреде права на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 
1 Европске конвенције.
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52. На основу члана 61 ст. 1, 2 и 3 и члана 64 став 1 Прави-
ла Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву ове 
одлуке.

53. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједница
 Уставног суда БиХ,
 Валерија Галић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине, у предмету број АП 
1899/10, рјешавајући апелацију Мустафе Огоринца, на основу 
члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 
2 и члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 
51/09), у саставу:

- Миодраг Симовић, предсједник,
- Валерија Галић, потпредсједница,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 23. децембра 2013. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ

Одбија се као неоснована апелација Мустафе Огоринца под-
несена против Пресуде Врховног суда Републике Српске број 118-
0-Рев-09-000 404 од 13. априла 2010. године, Пресуде Окружног 
суда у Бањој Луци број 011-0-Гж-08-001 975 од 11. децембра 2008. 
године и Пресуде Основног суда у Фочи број П-275/03-КД од 24. 
јула 2008. године.

Одлуку објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и у “Службеном гласни-
ку Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
I - Увод
1. Мустафа Огоринац (у даљем тексту: апелант) из Козарске 

Дубице, којег заступа Слободан Бајалица, адвокат из Козарске 
Дубице, поднио је 21. маја 2010. године апелацију Уставном суду 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд) против Пре-
суде Врховног суда Републике Српске (у даљем тексту: Врховни 
суд) број 118-0-Рев-09-000 404 од 13. априла 2010. године, Пре-
суде Окружног суда у Бањој Луци (у даљем тексту: Окружни суд) 
број 011-0-Гж-08-001 975 од 11. децембра 2008. године и Пре-
суде Основног суда у Фочи (у даљем тексту: Основни суд) број 
П-275/03-КД од 24. јула 2008. године.

II - Поступак пред Уставним судом
2. На основу члана 22 ст. 1 и 2 Правила Уставног суда, од Врхо-

вног, Окружног и Основног суда, те од Републике Српске и Општи-
не Козарске Дубице (у даљем тексту: првотужена и друготужена 
или тужене) као учесника у поступку затражено је 22. марта 2011. 
године да доставе одговоре на апелацију.

3. Врховни суд је доставио одговор 28. марта 2011. године, Ок-
ружни суд 15. априла 2011. године, Основни суд 30. марта 2011. 
године, а тужене 28. марта 2011. године.

4. На основу члана 26 став 2 Правила Уставног суда, одговори 
на апелацију достављени су апеланту 21. априла 2011. године.

III - Чињенично стање
5. Чињенице предмета које произилазе из апелантових навода 

и докумената предочених Уставном суду могу да се сумирају на 
сљедећи начин:

6. Пресудом Основног суда број П-275/03-КД од 24. јула 2008. 
године одбијен је као неоснован апелантов тужбени захтјев којим 
је тражио да се тужене обавежу да апеланту солидарно на име 
накнаде штете за уништени грађевински објекат исплате износ од 
50.000 КМ и за уништене покретне ствари износ од 29.050,00 КМ 
са законском затезном каматом почев од 29. септембра 2003. годи-
не и трошковима поступка. Истом пресудом апелант је обавезан 
да туженима накнади трошкове поступка. У образложењу пресу-
де Основни суд је навео да је апелант у тужби коју је поднио 30. 
септембра 2003. године истакао да је власник породичне куће у 
Козарској Дубици, која је 24. јуна 1992. године запаљена и у потпу-
ности уништена са свим покретним стварима које су биле у њој 
на који начин му је причињена штета у износима који су прецизно 
наведени у изреци пресуде. Основни суд је, такође, навео да су ту-

жене у одговору на тужбу истакле приговор застаре потраживања 
и приговор недостатка пасивне легитимације. У погледу приговора 
застаре потраживања, тужене су се позвале на одредбе члана 376 
ст. 1 и 2 Закона о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) 
којим су прописани субјективни и објективни рокови застаре од 
три и пет година, чијим протеком се губи право захтијевати испу-
њење обавезе, рачунајући од дана настанка штете.

7. У вези са истакнутим приговором застаре потраживања, 
Основни суд је имао у виду неспорну чињеницу да је штета на 
апелантовим непокретностима настала 24. јуна 1992. године, а на 
околност сазнања за насталу штету саслушан је апелант у статусу 
парничне странке који је у свом исказу потврдио навод из тужбе 
да је за штету сазнао 24. јуна 1992. године, када му је кућа и за-
паљена, јер је управо тај дан отишао од куће, а да није долазио 
у Козарску Дубицу све до 2002. године због своје личне неси-
гурности. Такође, Основни суд је навео да је и на основу исказа 
свједока Миланка Рајчевића, Милорада Медића, Милке Мајкић 
и Фатиме Реџић утврдио да су апелантову кућу запалила 24. јуна 
1992. године непозната лица. Даље, Основни суд је, позивајући се 
на одредбу члана 383 ЗОО којом је прописано да застаријевање 
не тече за све вријеме за које повјериоцу није било могуће да због 
несавладивих препрека судским путем захтијева испуњење оба-
везе, истакао да у конкретном случају нису текли рокови застаре 
усљед проглашеног ратног стања до 19. јуна 1996. године, када 
је ступила на снагу одлука о укидању ратног стања и непосредне 
ратне опасности. Будући да је тужба за накнаду штете у конкрет-
ној правној ствари поднесена 30. септембра 2003. године, дакле, 
седам година након престанка ратног стања, а апелант је, како из 
доказа и неспорних чињеница произилази, за штету сазнао 24. 
јуна 1992. године, Основни суд је утврдио да је основан приговор 
тужених о застарјелости потраживања, јер је апелант тужбу под-
нио по протеку објективног рока од пет година од дана настанка 
штете (члан 376 став 2 ЗОО), односно субјективног рока од три 
године од дана сазнања за штету (члан 376 став 1 ЗОО). Наиме, 
Основни суд је истакао да је апелант, усљед пасивног држања 
према свом праву унутар законом одређеног временског рока, 
изгубио право на судску заштиту тог права, а с обзиром на то 
да су се тужене користиле правом које за њих настаје из таквог 
апелантовог пасивног држања, суд је закључио да је основан при-
говор тужених о застарјелости апелантовог потраживања. Даље, 
Основни суд је истакао да је основан приговор пасивне легити-
мације који су истакле тужене због тога што апелант није у току 
поступка доказао да је, због поступања тужених, односно њених 
органа, апеланту проузрокована штета. С тим у вези, Основни суд 
је образложио да из исказа саслушаних свједока који су сагласно 
потврдили да су апелантову кућу запалила 24. јуна 1992. године 
непозната лица, те да су “та лица била у цивилу, а возила којим су 
дошла нису била војна, већ обична возила”. С обзиром на наве-
дено, а имајући у виду и чињеницу да је апелант у току поступка 
одустао од свог предлога извођења доказа вјештачења вјештака 
грађевинске и економске струке на околност висине причињене 
штете на апелантовој породичној кући, Основни суд је закључио 
да је апелантов тужбени захтјев у цијелости неоснован.

8. Одлучујући о апелантовој жалби против првостепене пресу-
де, Окружни суд је донио Пресуду број 011-0-Гж-08-001 975 од 11. 
децембра 2008. године којом је жалбу одбио и првостепену пресу-
ду потврдио, оцјењујући да је одлука првостепеног суда правилна 
и законита, јер је заснована на правилној примјени материјалног 
права. Наиме, Окружни суд је истакао да је апелантово предметно 
потраживање застарјело сходно одредби члана 376 став 2 ЗОО с 
обзиром на то да је штета коју је претрпио апелант настала, како и 
сам тврди, 24. јуна 1992. године, те да је за штету и сазнао тог дана, 
а тужба је поднесена суду 30. септембра 2003. године, из чега, и 
према мишљењу Окружног суда, произилази закључак да је туж-
ба поднесена по протеку објективног (апсолутног) рока у смислу 
одредбе члана 376 став 2 ЗОО од пет година од када је штета наста-
ла, односно по протеку субјективног рока у смислу одредбе члана 
360 став 1 ЗОО од када је апелант сазнао за штету. Поред тога, 
Окружни суд је указао на одредбу члана 383 ЗОО којом је прописа-
но да застаријевање не тече за све вријеме за које повјериоцу није 
било могуће због несавладиве препреке да судским путем захтије-
ва испуњење обавезе. С тим у вези суд је истакао да су несагледиве 
препреке изазване ратним стањем, на које се апелант позвао у жал-
би, престале да постоје 19. јуна 1996. године, када је ступила на 
снагу одлука о укидању ратног стања и непосредне ратне опасно-
сти. Стога, Окружни суд је закључио да је неоснован апелантов на-
вод да није раније могао приступити суду због тога што се плашио 
за личну сигурност, с обзиром на то да је потписивањем Дејтон-
ског мировног споразума омогућено слободно кретање лица на 
територији Босне и Херцеговине, а тиме и приступ суду. Окружни 
суд је закључио да овакви наводи не представљају несавладиве 
препреке у смислу одредаба члана 383 ЗОО, јер наведена одредба 
под несавладивим препрекама подразумијева препреке објективне, 
а не субјективне природе. С обзиром на наведено, Окружни суд је 
жалбу одбио и првостепену пресуду потврдио.
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9. Врховни суд је Пресудом број 118-0-Рев-09-000 404 од 13. 

априла 2010. године апелантову ревизију против другостепене 
пресуде одбио као неосновану. Врховни суд сматра да су ниже-
степени судови правилно примијенили материјално право и апе-
лантов захтјев одбили због истакнутог приговора застарјелости 
потраживања у смислу одредаба члана 376 ЗОО. Апелант је, како 
је даље наведено, за штету сазнао оног дана кад је настала (24. јуна 
1992. године), а од тада па до подношења тужбе (30. септембра 
2003. године) протекао је субјективни трогодишњи рок у смислу 
одредбе члана 376 став 1 ЗОО, као и објективни рок од пет година 
у смислу одредбе члана 376 став 2 ЗОО у оквиру којих рокова је 
апелант могао да захтијева испуњење обавезе за накнаду штете пу-
тем суда (члан 360 ЗОО). Наиме, Врховни суд је истакао да не може 
да се прихвати апелантов ревизиони приговор да су за њега све до 
2002. године ратна дејства представљала несавладиве препреке за 
тражење судске заштите, будући да је био у могућности да зах-
тијева накнаду штете путем суда након ступања на снагу Одлуке о 
укидању ратног стања 19. јуна 1996. године. Наиме, Врховни суд 
је истакао да су након укидања ратног стања те препреке отклоње-
не, те да се има узети да је од тада почео тећи рок застарјелости, 
а не од 2002. године, како апелант сматра. Поред тога, Врховни 
суд је указао да је апелант 2000. године из Чикага, гдје је тада жи-
вио, поднио захтјев Министарству за избјеглице и расељена лица 
за поврат имовине из чега произилази закључак да околност што 
апелант није боравио на подручју Републике Српске није пред-
стављала препреку за подношење захтјева Министарству којим је 
тражио поврат имовине, због чега је, према мишљењу суда, исто 
тако имао могућност да својом тужбом тражи накнаду штете пред 
надлежним судом.

10. Даље, Врховни суд је истакао да је тачна апелантова тврд-
ња да, у смислу одредбе члана 1 Анекса 7 Општег оквирног спо-
разума за мир у БиХ, све избјеглице и расељена лица (у даљем 
тексту: Општи оквирни споразум) имају право на враћање имови-
не које су били лишени од 1991. године и на накнаду за имовину 
која им се не може вратити. С тим у вези, Врховни суд је указао да 
није спорно да је апеланту, у смислу одредаба наведеног анекса, 
враћена у посјед његова имовина - кућа која је уништена током 
ратних дејстава, те с тим у вези истакао да није основана апелан-
това тврдња да су судови на предметну правну ситуацију требали 
примијенити Општи оквирни споразум у дијелу који се односи на 
повратак избјеглица. Наиме, Врховни суд је, насупрот апелантовој 
тврдњи, истакао да “одредбе Анекса 7 Општег оквирног споразу-
ма не искључују примјену одредаба ЗОО које регулишу питање 
накнаде штете, укључујући и одредбе које регулишу застарјелост 
потраживања”. С тим у вези, Врховни суд је указао да у ситуацији 
кад изгубе право на накнаду штете путем суда, “оштећенима остаје 
право да, у смислу Анекса VII Општег оквирног споразума за мир 
у БиХ, захтијевају правичну надокнаду имовине уништене у рату, 
о чему одлучује за то формирана комисија, при чему треба има-
ти у виду да је чланом XIV овог анекса предвиђено и формирање 
посебног имовинског фонда за ове намјене”. Даље је наведено да 
при чињеници “да је наведено потраживање [апеланта] застарјело, 
ирелевантни су ревизиони наводи да тужене одговарају за штету 
по принципу објективне одговорности”. Поред наведеног, Врховни 
суд је истакао да није основан ни апелантов ревизиони приговор да 
је у конкретном случају била “примјењива одредба члана 37 Зако-
на о основним својинскоправним односима (у даљем тексту: ЗОС-
ПО) према којој, према апелантовом мишљењу, “тужба за поврат 
ствари не може застарјети”. Наиме, Врховни суд је истакао да у 
конкретном случају предмет тужбеног захтјева није предаја ствари 
у посјед власнику, у смислу одредбе члана 37 ЗОСПО, већ да је 
предмет спора апелантов захтјев да му тужене накнаде штету због 
умањења вриједности његове имовине која је уништена (запаљена) 
током ратних дејстава (24. јуна 1992. године), а који застаријева у 
роковима прописаним одредбом члана 376 ЗОО.

IV - Апелација
а) Наводи из апелације
11. Апелант сматра да су му оспореним пресудама повријеђена 

права из члана II/3е), ф) и к) Устава Босне и Херцеговине и чл. 6, 
8 и 13 Европске конвенције за заштиту људских права и основних 
слобода (у даљем тексту: Европска конвенција), те члана 1 Прото-
кола број 1 уз Европску конвенцију, право на недискриминацију из 
члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске кон-
венције у вези са правом на правично суђење, као и права из чл. 8 
и 29 Универзалне декларације о људским правима. У образложењу 
навода о кршењу наведених права апелант је истакао да је његова 
породична кућа “запаљена 25. јуна 1992. године”, што је, како даље 
наводи, доказано записником професионалне ватрогасне јединице 
из Козарске Дубице, који је састављен истог дана на лицу мјеста. 
Апелант је истакао да је током поступка пред редовним судовима 
истицао да има право на поврат своје имовине, а које “право је 
загарантовано Анексом 7 Дејтонског мировног споразума”. На-
име, апелант сматра да “у конкретном случају Дејтонски мировни 
споразум има приоритет над домаћим законима” јер је, како даље 
наводи, “њиме осигурано да све избјеглице и расељена лица, а у 

које неспорно спада и [апелант], имају право да се врате својим 
кућама и право на накнаду имовине која им не може бити враће-
на”. Апелант указује на произвољну примјену материјалног права, 
јер сматра да се у конкретном случају није требало да примијени 
одредба члана 376 ЗОО, већ је требало да се примијени одредба 
члана 37 ЗОВПО према којој “не застаријева право на поврат ин-
дивидуално одређене ствари”. Наиме, апелант је истакао да, према 
“члану 37 став 1 Закона о основним својинскоправним односима, 
власник може од посједника тужбом захтијевати поврат индивиду-
ално одређене ствари, а према ставу 3 истог члана, право на подно-
шење предметне тужбе не застаријева”. Стога, апелант сматра да је 
“суд учинио повреду закона када није прихватио наведену одредбу 
као основ за доношење одлуке у предметној правној ствари”, јер 
је, према његовом мишљењу, “наведени Закон темељни закон за 
рјешавање права на непокретностима”.

b) Одговор на апелацију
12. Врховни суд је навео да у цијелости остаје при чиње-

ничним и правним закључцима садржаним у образложењу оспо-
рене одлуке тог суда. Врховни суд је, такође, истакао да апелант 
у предметном поступку није поставио стварно-правни захтјев 
за предају ствари у посјед који није подложан застари у смислу 
одредбе члана 37 ЗОСПО, већ је поставио облигационоправни 
захтјев за накнаду штете, који застаријева у роковима прописаним 
чланом 376 ЗОО. С тим у вези, Врховни суд је истакао да је апелант 
захтјев за поврат имовине поднио Министарству за избјеглице и 
расељена лица и том захтјеву је удовољено на начин да је апеланту 
враћена у посјед његова пријератна имовина. Врховни суд сматра 
да оспореном пресудом нису повријеђена апелантова права на која 
указује у апелацији.

13. Окружни суд је истакао да је у својој оспореној пресуди 
изнио разлоге због којих је потврдио првостепену пресуду, при-
хватајући у свему чињенично утврђење и правни закључак пр-
востепеног суда, те сматра да су апелантови наводи у цијелости 
неосновани.

14. Основни суд је у одговору на апелацију навео да у конкрет-
ном случају није дошло до повреде апелантових уставних права.

15. Тужене су оспориле наводе апелације као неосноване, ис-
тичући да су оспорене пресуде засноване на закону, те да њима 
нису прекршена апелантова уставна права на која се позива у апе-
лацији.

V - Релевантни прописи
16. У Закону о облигационим односима (“Службени лист 

СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85 и 57/89, те “Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04) релевантне одредбе гласе:

Члан 360.
1. Застарјелошћу престаје право захтијевати испуњење обаве-

зе.
2. Застарјелост наступа кад протекне законом одређено врије-

ме у коме је повјерилац могао захтијевати испуњење обавезе.
3. Суд се не може обазирати на застарјелост ако се дужник није 

на њу позвао.

Члан 376. ст. 1. и 2.
1. Потраживања накнаде проузроковане штете застаријева за 

три године од када је оштећеник сазнао за штету и за лице које је 
штету починило.

2. У сваком случају ово потраживање застаријева за пет година 
од када је штета настала.

VI - Допустивост
17. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, 

Уставни суд, такође, има апелациону надлежност у питањима која 
су садржана у овом уставу када она постану предмет спора због 
пресуде било којег суда у Босни и Херцеговини.

18. У складу са чланом 16 став 1 Правила Уставног суда, 
Уставни суд може да разматра апелацију само ако су против пресу-
де, односно одлуке која се њоме побија, исцрпљени сви дјелотвор-
ни правни лијекови могући према закону и ако се поднесе у року 
од 60 дана од дана када је подносилац апелације примио одлуку о 
посљедњем дјелотворном правном лијеку који је користио.

19. У конкретном случају предмет оспоравања апелацијом 
је Пресуда Врховног суда број 118-0-Рев-09-000 404 од 13. апри-
ла 2010. године против које нема других дјелотворних правних 
лијекова могућих према закону. Затим, оспорену пресуду апелант 
је примио 30. априла 2010. године, а апелација је поднесена 21. 
маја 2010. године, тј. у року од 60 дана, како је прописано чланом 
16 став 1 Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и 
услове из члана 16 ст. 2 и 4 Правила Уставног суда, јер није очи-
гледно (prima facie) неоснована, нити постоји неки други формал-
ни разлог због којег апелација није допустива.
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20. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне и Хер-
цеговине, члана 16 ст. 1, 2 и 4 Правила Уставног суда, Уставни суд 
је утврдио да предметна апелација испуњава услове у погледу до-
пустивости.

VII - Меритум
21. Апелант побија наведене пресуде, тврдећи да су тим пресу-

дама прекршена његова права из члана II/3е), ф) и к) Устава Босне 
и Херцеговине, те права из чл. 6, 8 и 13 Европске конвенције и 
члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију, право из члана 
II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 14 Европске конвенције у 
вези са правом на правично суђење, као и права из чл. 8 и 29 Уни-
верзалне декларације о људским правима.

Право на правично суђење
22. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у релевантном дије-

лу гласи:
Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају људска 

права и основне слободе из става 2 овог члана, а она обухватају:
[…]
е) Право на правичан поступак у грађанским и кривичним 

стварима и друга права у вези са кривичним поступком.
Члан 6 став 1 Европске конвенције у релевантном дијелу гла-

си:
1. Приликом утврђивања грађанских права и обавеза или осно-

ваности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има пра-
во на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним 
и непристрасним, законом установљеним судом. […]

23. Уставни суд, прије свега, запажа да су поступци који су 
окончани оспореним пресудама вођени поводом апелантове тужбе 
за накнаду штете, дакле, да је предмет грађанскоправне природе, 
па је члан 6 став 1 Европске конвенције примјењив у овом случају.

24. У вези са апелантовим наводима о кршењу права на пра-
вично суђење који се заснивају искључиво на тврдњи о погреш-
ној примјени материјалног права, Уставни суд указује да, према 
пракси Европског суда и Уставног суда, задатак ових судова није 
да преиспитују закључке редовних судова у погледу чињеничног 
стања и примјене материјалног права (види, Европски суд, Pronina 
против Русије, одлука о допустивости од 30. јуна 2005. године, 
апликација број 65167/01). Задатак Уставног суда је да испита да 
ли је евентуално дошло до повреде или занемаривања уставних 
права (право на правично суђење, право на приступ суду, право на 
дјелотворан правни лијек и др.), те да ли је примјена закона била, 
евентуално, произвољна или дискриминациона. Дакле, у оквиру 
апелационе надлежности, Уставни суд се бави искључиво питањем 
евентуалне повреде уставних права или права из Европске конвен-
ције у поступку пред редовним судовима.

25. Уставни суд ће се, дакле, изузетно упустити у испитивање 
начина на који су надлежни судови утврђивали чињенице и на тако 
утврђене чињенице примијенили позитивноправне прописе када је 
очигледно да је у одређеном поступку дошло до произвољног пос-
тупања редовног суда како у поступку утврђивања чињеница, тако 
и примјене релевантних позитивноправних прописа (види, Устав-
ни суд, Одлука број АП 311/04 од 22. априла 2005. године, став 26). 
У контексту наведеног Уставни суд подсјећа и да је у више својих 
одлука указао да очигледна произвољност у примјени релевантних 
прописа никада не може да води ка једном правичном поступку 
(види, Уставни суд, Одлука број АП 1293/05 од 12. септембра 2006. 
године, тачка 25 и даље). Стога ће Уставни суд у конкретном слу-
чају, с обзиром на питања која апелант проблематизује, испитати 
да ли су побијане одлуке засноване на произвољној примјени по-
зитивноправних прописа.

26. У конкретном случају Уставни суд сматра да су редовни 
судови довољно јасно и аргументовано образложили своје одлуке, 
дајући за свој став јасна образложења која се ни у једном сегменту 
не доимају произвољним. С тим у вези Уставни суд запажа да су 
редовни судови на све три инстанце у оспореним одлукама дали 
јасна образложења у погледу застарјелости апелантовог потражи-
вања за накнаду штете, сходно одредби члана 360 ЗОО, којом је 
прописано да застарјелошћу престаје право захтијевати испуњење 
обавезе, да застарјелост наступа кад протекне законом одређено 
вријеме у коме је повјерилац могао да захтијева испуњење обавезе 
и да суд не може да се осврће на застарјелост ако се тужени на њу 
није позвао. Дакле, суд не пази на застару потраживања ex offo, већ 
се тај приговор мора изричито истаћи, као што су тужене учиниле 
у конкретном поступку. Одлучујући о овом приговору материјал-
ноправног карактера, судови су у образложењима јасно навели да 
је апелант од ступања на снагу Одлуке Народне скупштине РС о 
укидању ратног стања и непосредне ратне опасности 19. јуна 1996. 
године објективно био у могућности поднијети тужбу на вријеме, 
будући да је за штету сазнао 24. јуна 1992. године, када је штета 
и настала, а тужбу суду поднио тек 30. септембра 2003. године. С 
тим у вези, Уставни суд подсјећа да се рок застарјелости који је 
прописан одредбом члана 376 ЗОО односи на потраживања накна-

де штете без обзира по којем основу је штета настала, да је у првом 
ставу наведене одредбе прописан субјективни рок од три године 
од дана сазнања за штету, а у другом ставу објективни рок од пет 
година (унутар којег је субјективни рок) од дана настанка штете у 
ком је неопходно поднијети тужбу ради остварења судске заштите 
накнаде штете. Имајући у виду околности конкретног предмета, 
дакле, неспорну чињеницу да је штета настала 24. јуна 1992. годи-
не и да је апелант тог дана сазнао за штету, те уважавајући застој 
тока застаре потраживања у вријеме ратних дешавања, имајући 
у виду Одлуку о укидању ратног стања (19. јуни 1996. године) 
апелантово потраживање је, како су закључили редовни судови, 
застарјело како унутар објективног рока од пет година, тако и 
субјективног рока од три године од дана настанка штете из члана 
376 ст. 1 и 2 ЗОО. У вези с тим Уставни суд запажа да су редовни 
судови у оспореним одлукама навели јасне и конзистентне разлоге 
због којих је апелантов захтјев одбијен као неоснован, будући да су 
закључили да су рокови застарјелости из члана 376 ЗОО већ били 
протекли без обзира на то да ли се рачунају од настанка штете или 
од престанка ратне опасности 1996. године (види Одлуку Уставног 
суда број АП 3613/10 од 5. новембра 2013. године), те су у таквим 
околностима, кад је неспорно утврђено да је апелантово потражи-
вање застарјело, оцијенили ирелевантним апелантове наводе да су 
тужене за штету одговорне по принципу објективне одговорности.

27. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да се у 
конкретном случају не могу прихватити апелантови наводи о про-
извољности примјене права, будући да апелант, осим понављања 
жалбених и ревизијских навода које су судови испитали у оспо-
реним пресудама, није понудио било какву другу аргументацију. 
Наиме, Уставни суд запажа да апелант и у апелацији понавља 
своју тврдњу да, према члану 37 став 1 ЗОСПО, “власник може 
од посједника тужбом захтијевати поврат индивидуално одређене 
ствари, те да у смислу става 3 наведеног члана право на подноше-
ње тужбе за поврат ствари не застаријева”, мада су судови у оспо-
реним одлукама јасно указали да предмет апелантовог тужбеног 
захтјева није предаја ствари у посјед власнику у смислу одредбе 
члана 37 ЗОСПО, већ накнада штете због умањења вриједности 
његове имовине у смислу одредаба ЗОО, а који застаријева у роко-
вима прописаним одредбом члана 376 ЗОО. Из наведеног произи-
лази да су редовни судови размотрили апелантове наводе и дали 
исцрпне разлоге зашто одредба члана 37 ЗОСПО није примјењива 
у конкретном случају, а Уставни суд, имајући у виду постављени 
тужбени захтјев и околности конкретног предмета, у датом обра-
зложењу не налази никакву произвољност. С обзиром на наведено, 
Уставни суд закључује да су неосновани апелантови наводи о про-
извољној примјени материјалног права у предметном поступку, те 
да апеланту није повријеђено право на правично суђење у смислу 
гаранција из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
став 1 Европске конвенције.

28. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да из чиње-
ница предмета не произилази произвољност у примјени мате-
ријалних прописа од редовних судова, нити је апелант својим наво-
дима довео у питање њихово поступање. Због наведеног, Уставни 
суд сматра апелантове наводе о кршењу осталих аспеката права 
на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и 
члана 6 став 1 Европске конвенције неоснованим.

Право на дјелотворан правни лијек
Члан 13 Европске конвенције у релевантном дијелу гласи:
Свако чија су права и слободе, призната овом конвенцијом, 

нарушена има право на правни лијек пред националним властима, 
[…].

29. У вези са апелантовим наводима о кршењу права на дјело-
творан правни лијек из члана 13 Европске конвенције, Уставни суд 
указује на то да апелант није експлицитно навео у вези с којим пра-
вима сматра да постоји кршење права из члана 13 Европске кон-
венције. Међутим, из апелације се може закључити да се наводи 
о кршењу овог права доводе у везу с правом на правично суђење. 
У вези с тим, Уставни суд запажа да је апелант имао могућност и 
да је користио правне лијекове који су му били на располагању 
(жалба против првостепене пресуде и ревизија против другостепе-
не пресуде). Чињеница да су Кантонални суд, рјешавајући о жал-
би, односно Врховни суд, рјешавајући о ревизији, донијели одлуке 
којим апелант није задовољан не може да води закључку о томе да 
правни лијекови не постоје или да нису дјелотворни. Стога, Устав-
ни суд сматра да у конкретном случају нема кршења права на дје-
лотворан правни лијек из члана 13 Европске конвенције у вези са 
правом на правично суђење.

Право на недискриминацију
30. Члан II/4 Устава Босне и Херцеговине гласи:
Уживање права и слобода, предвиђених овим чланом или 

међународним споразумима наведеним у Анексу I овог Устава, 
обезбеђено је свим лицима у Босни и Херцеговини без дискри-
минације по било којој основи као што су пол, раса, боја, језик, 
вјероисповијест, политичко и друго мишљење, национално или 
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социјално поријекло, повезаност са националном мањином, имо-
вина, рођење или други статус.

31. Члан 14 Европске конвенције гласи:
Уживање права и слобода предвиђених овом конвенцијом 

обезбјеђује се без дискриминације по било којој основи, као што 
су пол, раса, боја коже, језик, вјероисповијест, политичко или дру-
го мишљење, национално или социјално поријекло, веза са неком 
националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

32. Апелант сматра да му је прекршено и право на неди-
скриминацију из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 
14 Европске конвенције у вези са правом на правично суђење из 
члана II/3е) и члана 6 став 1 Европске конвенције. У вези с тим, 
Уставни суд подсјећа на то да постоји дискриминација ако резулти-
ра различитим третманом појединаца у сличним позицијама и ако 
тај третман нема објективно или разумно оправдање. Да би био оп-
равдан, третман мора да тежи законитом циљу, те мора да постоји 
разуман однос пропорционалности између коришћених средстава 
и циља који се треба остварити (види, Европски суд за људска пра-
ва, Marckx против Белгије, став 33). Стога је потребно у сваком 
конкретном случају установити да ли се према апеланту поступало 
друкчије него према другима у истим или сличним ситуацијама. 
Свако различито поступање се има сматрати дискриминационим 
ако нема разумно и објективно оправдање, тј. ако не стреми леги-
тимном циљу или ако нема разумног односа.

33. У конкретном случају Уставни суд запажа да апелант, осим 
навода да је дискриминисан, није доставио Уставном суду било 
какве доказе и аргументе који би указивали на то да је он због пола, 
расе, боје коже, језика, вјере, политичког или другог мишљења, на-
ционалног или социјалног поријекла, припадности националној 
мањини, имовини, рођењу или другом статусу другачије третиран 
у односу на друга лица која се налазе у истој или сличној ситуа-
цији. Имајући у виду апелантове уопштене тврдње о дискрими-
нацији, не нудећи при томе никакав други аргуменат из којег би 
произилазило да је третиран другачије у односу на лица у истој 
или сличној ситуацији, нити је тако нешто видљиво из чињеница 
предмета, Уставни суд сматра да су апелантови наводи о кршењу 
права на недискриминацију из члана II/4 Устава Босне и Херцего-
вине и члана 14 Европске конвенције у вези са правом на правично 
суђење неосновани.

Остали наводи
34. Апелант сматра да му је оспореним одлукама повријеђено 

и право на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и чла-
на 8 Европске конвенције, као и право на имовину из члана II/3к) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европ-
ску конвенцију. У вези с тим Уставни суд запажа да се апелантови 
наводи о кршењу ових права заснивају на истим тврдњама које је 
истакао у погледу наводног кршења права на правично суђење, а 
што је Уставни суд већ образложио у претходним тачкама ове одлу-
ке. С обзиром на то, Уставни суд сматра да су апелантови наводи о 
кршењу права на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 8 Европске конвенције, те права на имовину из члана II/3к) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европ-
ску конвенцију неосновани.

35. Такође, у вези са апелантовим наводима о повреди права из 
чл. 8 и 29 Универзалне декларације о људским правима, Уставни 
суд подсјећа да Декларација има друкчији правни карактер и да 
нема уставноправни статус у Босни и Херцеговини (види, Уставни 
суд, Одлука број У 17/00 од 4. маја 2001. године, “Службени гла-
сник Босне и Херцеговине”, број 17/01, Уставни суд, Одлука број 
У 149/03 од 28. новембра 2003. године, “Службени гласник Босне 
и Херцеговине”, број 24/04). Имајући у виду наведено, слиједи да 
Универзална декларација о људским правима није примјењива 
у конкретном случају, односно да је неосновано апелантово по-
зивање на одредбе Универзалне декларације о људским правима 
(види, одлуке о допустивости бр. АП 4163/09 од 15. маја 2012. 
године и АП 3308/10 од 17. септембра 2013. године, доступне на 
wеb-страници Уставног суда: www.ustavnisud.ba).

VIII - Закључак
36. Уставни суд закључује да у конкретном случају нема по-

вреде права из члана II/3е), ф) и к) Устава Босне и Херцеговине 
и чл. 6, 8 и 13 Европске конвенције, те члана 1 Протокола број 1 
уз Европску конвенцију када су редовни судови детаљно и јасно 
образложили своје одлуке у погледу примјене релевантних одреда-
ба ЗОО, а такво образложење Уставни суд не сматра произвољним.

37. Уставни суд закључује да нема кршења ни права на неди-
скриминацију из члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и члана 
14 Европске конвенције у вези са правом на правично суђење када 
је Уставни суд утврдио да није било произвољности у примјени 
материјалног права, те када апелант не нуди никакав други аргуме-
нaт из којег би произiлазило да је третиран другачије у односу на 
лица у истој или сличној ситуацији, нити је нешто тако видљиво из 
чињеница предмета.

38. На основу члана 61 ст. 1 и 3 Правила Уставног суда, Устав-
ни суд је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

39. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједница
 Уставног суда БиХ,
 Валерија Галић, с.р.

Уставни суд Босне и Херцеговине у предмету број АП 2703/09, 
на основу члана VI/3б) Устава Босне и Херцеговине, члана 59 став 
3 и члана 74 став 6 Правила Уставног суда Босне и Херцегови-
не (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 60/05, 64/08 и 
51/09), у саставу:

- Валерија Галић, предсједница,
- Миодраг Симовић, потпредсједник,
- Сеада Палаврић, потпредсједница,
- Мато Тадић, судија,
- Мирсад Ћеман, судија и
- Златко М. Кнежевић, судија,
на сједници одржаној 23. децембра 2013. године,  д о н и о  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
Утврђује се да Општински суд у Тешњу није извршио Одлуку 

Уставног суда Босне и Херцеговине број АП 2703/09 од 13. новем-
бра 2012. године.

У складу с чланом 74 став 6 Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине, ово рјешење доставља се Тужилаштву Босне и Хер-
цеговине.

Рјешење објавити у “Службеном гласнику Босне и Херцего-
вине”, “Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине”, 
“Службеном гласнику Републике Српске” и “Службеном гласнику 
Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине”.

О б р а з л ож е њ е
1. Уставни суд Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Устав-

ни суд) је Одлуком број АП 2703/09 од 13. новембра 2012. године 
усвојио апелацију Мухамеда Ђонлагића и Дервиша Ђонлагића (у 
даљем тексту: апеланти), те утврдио повреду члана II/3е) Уста-
ва Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода у односу на пра-
во на приступ суду. Донесеном oдлуком Уставни суд је наложио 
Општинском суду у Тешњу да без даљег одлагања проведе извр-
шење у предмету број 004-0-У-06-000 312 од 19. септембра 2008. 
године, у складу с чланом II/3е) Устава Босне и Херцеговине и 
чланом 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода. Такође, Одлуком је наложено Општинском суду 
у Тешњу да, у складу с чланом 74 став 5 Правила Уставног суда 
Босне и Херцеговине, у року од 90 дана од дана достављања ове 
одлуке обавијести Уставни суд Босне и Херцеговине о мјерама које 
су предузете с циљем да се изврши ова одлука.

2. Општински суд у Тешњу је 6. децембра 2012. године при-
мио Одлуку Уставног суда број АП 2703/09 од 13. новембра 2012. 
године, што значи да је 6. марта 2013. године истекао рок за до-
стављање обавјештења о мјерама које су предузете у складу с 
предметном одлуком.

3. Уставни суд примјећује да је Општински суд у Тешњу 
својим дописом од 14. фебруара 2013. године обавијестио Уставни 
суд да је, с циљем да се изврши донесена одлука Уставног суда, 
закључком од 4. јануара 2013. године наложио судском извршиоцу 
да ангажује адекватно правно лице које се бави рушењем објеката 
или физичко лице с циљем да се изврши одлука, те је наложено 
грађевинско вјештачење како би се утврдила висина новчаних 
средстава потребних за уклањање објекта. Даље је наведено да 
извршеник није уплатио трошкове нити је показао интерес да сам 
изврши рјешење, па је стога суд дописом од 11. фебруара 2013. 
године затражио да се обезбиједе средства из буџета у висини од 
9.446,00 КМ како би се провео јавни оглас и извршило уклањање 
објекта.

4. С обзиром да донесена одлука није извршена у остављеном 
року, Уставни суд је дописом од 12. августа 2013. године затражио 
од Општинског суда у Тешњу да достави обавјештење о извршењу 
Одлуке број АП 2703/09 од 13. новембра 2012. године, те да уз 
обавјештење достави одговарајуће доказе који потврђују да је про-
ведена донесена одлука Уставног суда.

5. Општински суд у Тешњу је својим дописом од 15. августа 
2013. године обавијестио Уставни суд да је донио Закључак број 
39 0 И 030654 12 И од 14. јуна 2013. године којим је наложио извр-
шенику да спорни објекат ослободи од лица и ствари како би се 
приступило принудном извршењу рјешења - уклањању објекта. У 
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допису се даље наводи да је против наведеног закључка приговор-
жалбу изјавила Ш.Ћ. коју је Општински суд одбацио као недозво-
љен Рјешењем број 39 0 И 030654 12 И од 4. јула 2013. године, 
након чега је Ш.Ћ. поднијела жалбу против наведеног рјешења од 
4. јула 2013. године и предмет је прослијеђен Кантоналном суду 
на рјешавање.

6. Такође, апеланти су дописом од 24. септембра 2013. године 
обавијестили Уставни суд да је на рачун Општинског суда упла-
ћен износ од око 9.600,00 КМ на име трошкова уклањања спор-
ног објекта, али да објекат још увијек није уклоњен. Након тога, 
апеланти су дописом од 21. октобра и 21. новембра 2013. године 
обавијестили Уставни суд да то извршење није проведено због 
опструкције бесправног градитеља и чланова његове породице, 
те чудног става Кантоналног суда у Зеници који је донио Рјешење 
број 39 0 И 030654 13 Гжи од 3. октобра 2013. године којим је ува-
жио жалбу Ш.Ћ. (супруге бесправног градитеља), укинуо првосте-
пено рјешење од 4. јула 2013. године и предмет вратио првостепе-
ном суду на поновни поступак.

7. Уставни суд је у својој Одлуци број АП 2703/09 од 13. новем-
бра 2012. године одредио начин и рок за извршење одлуке. Сход-
но члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке Уставног суда 
су коначне и обавезујуће. Такође, сходно члану 74 став 1 Правила 

Уставног суда, коначне и обавезујуће одлуке Уставног суда дужно 
је да поштује свако физичко и правно лице, а сходно ставу 2 истог 
члана сви органи власти су дужни да у оквиру својих надлежности 
утврђених Уставом и законом проводе одлуке Уставног суда.

8. Имајући у виду наведено, Уставни суд утврђује да Општин-
ски суд у Тешњу није извршио његову Одлуку број АП 2703/09 од 
13. новембра 2012. године.

9. Сходно члану 74 став 6 Правила Уставног суда, у случају 
непоступања, односно кашњења у извршавању или обавјештавању 
Уставног суда о мјерама које су предузете, Уставни суд доноси рје-
шење којим се утврђује да одлука Уставног суда није извршена.

10. У складу с чланом 74 став 6 Правила Уставног суда, ово 
рјешење се доставља надлежном Тужилаштву Босне и Херцего-
вине.

11. На основу члана 74 став 6 Правила Уставног суда, Уставни 
суд је одлучио као у диспозитиву овог рјешења.

12. Сходно члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједница
 Уставног суда БиХ,
 Валерија Галић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро ра-
чуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-
81 код Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке 
а.д. Бања Лука и 552-030-00026976-18 код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одго ворног уредника Драган 
Веселиновић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 
456-341 и 456-349,  редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, 
http://www.slglasnik.org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-
411/93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37.  Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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